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یب و اورادان ییه دایاپنجره یت باشینود  نه م ،دی کیهبیلم هئچبارات 
یران ئح گئنیشلییینهو و ییوکلوؤین بتئهران بورونموش دومان ایچینده داآشاغی

 رکئدها حیسکوت وس آرتیقددن سینده چوخ و حورهؤبیردن د قالمیشدی.
 بوتونکس یوخدو و  هئچ قاتیندانین اوچونجو هفاکولت ،ردو کیؤگ ،ندوؤد
لر و ایشچی ،ستادالرواورداکی ا دی.لهیا گآشاغی. لیرهگ دانآشاغیلر سهس
بیر  ایدی. ز ایشینه مشغولؤا دهبیر طرف یمآراسیندا هر ک لراؤیرنجی تزه
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 قدریه چیخیب بیر یشئ. قاپیدان ائتدیس  ایائوده ح وزونؤ، اآددیم آتاراق قدر
 .الدیآتدیمده ورهؤد

سینین یاخینلیغیندا بیر هفاکولتنین کناریندا و اونالرین اونیوئرسیته
و او  الرقلیجآغار و بیناال رانده بیر سیدیبنین دره وه یوک درؤدرین و ب
 ـ ندایسآشاغینین . درهایدیوار  وشؤده داغ د دهطرف قارشی ـبیری 
اوالن بیر کیچیک ائولری  ،دارلری کوچه باخچاالرین آراسینداالردا قاوزا
ـ بیرلری هفاکولتسینین اونیوئرسیتهننده اونالرین ؤا دیدالی ؤرونوردو.گکند 
 قیلو یاشی ل قلیآغاج ،شونده داغا دیرماشیبؤینین دالیسیندا داغین دبیر

 .الردیقالدیرمیشگؤیه  یزلرینؤایچینده ا

ایکی  ـبیراوندان سونرا بلکه ده  آمابیتیرمیشدی.  یلرینبارات ایش
 نیناونیوئرسیته. ، دوالندییوخاری گئتدیـآشاغیده اونیوئرسیته ساعات

یدی و ا ایندی تعطیل ،یدی کیا وار ونویوک ناهار سالؤاوچ ب یئمک اوچون
 طیبو  قاتدا سی هامیسیندان یوخاریهفاکولتقوق وآچیلمامیشدی. ح هله

داغ  آرتیق قارنیدا ین بارات .یشدییئرلشم داآشاغی سی هامیسیندانهفاکولت
و  میشباشال سالماغاس هدان سقیوخاری چیخما ـآشاغیبیر چوخ شونده ؤد
 .باشالدی یهه ساری گلمهائو، نوبؤداورادان دی. میشآج

اورادان  ،ردو کیؤه چیخاندان سونرا گیشیئدن ااونیوئرسیتهاو 
وتوبوسونا آ ینمئیدا «اسفند 24»او  گئدیر. آوتوبوس طرفینهین نئچه نتئهرا
 دی.گؤزله یسینمهئتحرکت ا ونآوتوبوساوتوراندان سونرا  یب،مین

ردو ؤگرک ئدهق ت ایلرینه ده دیمئیلرین پالتارالری و گیه گلناونیوئرسیته
یدی. ا رنئدوچاغداش و مالری چوخ قلری و دوروشومیگئی یناونالر ،کی

 .بو دا باراتا خوش گلیردی

باشالدی. بیر نئچه  یههئنماداغدان  یوال دوشوب آوتوبوسبیردن 
یوال دوشدو.  فهطرهتوبانی او «پارک وی»ئنه ده ی یبئچک نیدؤنگه

. ونوردورؤگ «سرگیسیلل ین بین المتئهرا» فیندهطرهتوبانین قارشی او
 «سفندیا 24»اوالن الرینین ائولری ین یولداشباراتاتوباندان  آوتوبوس

یردی. بارات دا اتوبانین ئدگاراق چوخ آز دایان ،رعتلهوس بیرباشا وینا نمئیدا
 .دن لذ ت آپاریردیئتمکلره تماشا اکی گؤرونتوسیندهیؤرهـیان

 ه ساری، ائوائنیبدان آوتوبوسدا قدورا سون ،گلیب آخیردا ،او
 ،یولدا بیر طرفدنایدی.  اون دقیقه پیادا یول ـدان ائوه بئشااور گئتدی.

سی اونو یتورولموش حؤلریندن گنیییوک یوک چیؤبیر بسانکی، 
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موحیطینه توپلوم  اونیوئرسیته و مکتبیردی. بیر طرفدن ده او سئویندیر
 راوئریردی. او اوستونلوکچوخ نیسبت حیطینه وم کشیئو ا (جامعه)
لم و وده ظحیطویدی. او مو ساغالم ا حیطیندن چوخ تمیزوم کشیئا

امیسی ین هلراؤیرنجیداکی ااور حیس اولونوردو. چوخ آزسیزلیک عدالت
   لر.ایدی اونا تای

قارنی چوخ شدییی اوچون یورولوب لرکییفلره چوخ شئی ئلهببئینینده 
بئله لری لرینه چاتدیردی. اونالرین کوچهکوچه تئز وزونؤآجمیشدی. او ا

. او اوچ ئوریلمیشدیرچلیب و اونالرین قاپیسیندا بیر اوچ یوال هگ ،کی ایدی
تئهران سککیز »آرالیدا یم اونالرین قاپیسندان دسیندا دوز بئش آتیولون قارشی

 اؤتوب،. اونالر کالنترینین قاباغیندان میشدییئرلش سی«کالنتریلی نؤمره
آغزینداکی  «شهربانی»زو ؤگبیر جور لر. بارات کئچیردیز ائولرینه ؤتئز ا
گئجه ـ دی. او چاتدیرائوه اؤزونو دورومدا   ایاناتاشمسزونه ؤگ «پاسبانین»

 ا چاتدی. الرینز قاپیؤا و دایم بیرـ ایکی نفر اوالن گوندوز آچیق اوالن

یه گیرندن سونرا اونالرین ائولری ایکی یرهقاپیدان ایچ کشیائ 
میشدی. او یئرلشدا سونرا قارشیتردن ئنی چیخاندان سونرا دوز اوچ مهلیلپ

. ییداائوده ختار ویله ما هوشنگیالنیز یه گیردی. یرهایچییب لهقاپینی ایته
آز  لری اوچون ناهارینکیشیردیبچوخ  آمالر، اونالر ناهارالرین یئمیشدی

 هامیسینی ،تیریبهگ ییهت و چورئلئمواقالمیشدی. بارات  ییاریس قاال
تدی ئچای ایچندن سونرا گایکی دال ابدالهایال یئدی. اوستوندن اشتیا

 .فینههطر (ونضبط صوتماقنیتافونون )

 دانالرشیقآ ق،ئرده اوزانارای ،قویوب یکاسئتآشیق او بیر  
چالیب و غین شیآایکی آیری  ـین ساراشلی و بیرئسووان، حاین جئسوح»

چدو. قورو ؤه کنلرییاسیندا سولدوزون خرمنؤزلرله رؤالری سقاوخودو
نه   ،دیهبیلم هئچ ،بیر شئی قویمادان هئچباشینین آلتینا  قیئرده اوزانارا

 ،یاخینالشیب. اوآخشام  ،ردو کیؤندا گاو قالخا یا گئدیب.یوخو زامان
زونو ؤزو آغیرالردی و اؤگـباش زامانگوندوزلر یاتاندا، یوخودان قالخان 

زونو یویوب ؤگـ اوز ،ره قالخیبؤگ . اونائتمزدیس ایخوش بیر دورومدا ح
 .دوالنسین االریغازاکتاب ساتان منا ساری گئتدی، بلکه شگاهیین دانتئهرا

دی. لری یئر( ای)گونده گئتدیککی پاتوقالریالرین گوندهاورا اون
 ،هر گون گئدیب اولمادیغی اوچونلری د ی ایشیلری و جدرس اونالر ایندی

ری البتایک تزه. الردییوخالییر ،آراشدیریبالری تابیاورداکی  ک
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 یب،آراشدیر ریالتابیقدیمی ک تیقه وع خیابان کناریندا ساتیالن یندههینمهب
چیخان کتابدان دا اونالرین اول جه  یئنیلر. هر بیر سونرا ائوه گلردی

اورا ا قدر دوالندی. ائودن ساعاتخبرلری اوالردی. بارات اورادا ایکی 
  و.ندؤدان سونرا ائوه دساعاتردی. اوچ چک دا ساعاتبیر  لریهگلم ـگئدیب

. اونون یه یازیلماغینی ائشیتمیشدیاونیوئرسیتههامی دا اونون 
 ،او راندا هارادا قاالجاق.هیعنی تئ ر.ی قالمیشدیایشبیر یالنیز  ییجهگؤره
اوالندان سونرا آیدین  داها دورومو ،کیمی قالیردی قوناقاورادا جن هیایندی

نوب ؤیندن سونرا دئگئجه شامی ی ،او .ایدیقیلمالیر یکیزونه اساسی بیر فؤا
 قاو درس اوخوما ،ساریوخدو موشکولاگر  ،دی کیدن ایسته«هوشنگ»

ایله  بییائو صاح سیموقاویله. او ائوین سینقال بو ائودهاوچون اونالرال 
آراسیندا باغالنمیشدی. هوشنگ  «سکندریا» و «زورمؤه»، «هوشنگ»
  .یله دانیشسینا سکندریز و اورمؤک ه: گردیئد ،نوبؤد

 ، اورادابودوش هی اولدوغو اوچون شامی حیطتهاوانین ایساونالر 
اونو چوخ  ،یاندیریب قارئتبیر سی کی کیمیگوندهز ورمؤیندن سونرا هئی

بیر نفس  قیومارا جازونو آزؤسونرا بیر گ ،بیالیللینده سیغاا   ایلهظرافت 
 «فوناوهبودئرشید ب»، چکندن سونرا سرخوش اولوب قارئتیووردو. سی

 . باشالدی اوخوماغا الرینداناوخودوغو ماهنی
 ،ریل  تئله دوزدوم من گول ـل ری،         تئلهلسئوه گلدیم بو ائ ـسئوه

 .را        آختاریرام یاریمی، ..لالباخا یو ـباخا 
ـ دان قهر کس باشینین آلتینا بیر یاسدی یب.یلرهیئرده س هطدحی   یتپ  

 قاراسایه اولدوزالری یدؤین باجاسیندان گطحی، زاتدان قویوب
سی و ایستیین نتئهرا. یردیآس قوالقا ماهنییاوخودوغو  ون«زورمؤه»

ز ورمؤ. هامی هونوردورؤتوک اولدوزالر گـیده تکؤولو هاواسیندا گتتوس
بیر ـ کوتدان سونرا وس آن. بیر نئچه یدیا تیساکانا کیمی ماهنیسینی قورتار

هامیسینین یاریدان  سانکی. الرباشالدی یهئتمهلردن تعریف ارهیخاط بیر
قالمیشدی. گاداردا  داالرینیورددوغما  ـندا چوخ وجودالری سولدوز ماهالی

و گاداردا  دریا، لطان یاغیبدا دوالنماالریویب، سیدان باشالقتوتما قبالی
لری نه قدر اونالرا رهیخاط دوالنماـگزیبالردا باغ نهایتلری و کچیمم
  .یدیا شیرین

 هاواآخیردا  ،کی الردیدانیش ،اونالر او قدر اورادا اوزانیب
هر بیریی  ینب گلیردی. اونالری. یوخو دا اونالرا غالباشالدی هیمهسرینله
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زاتدان  ـنادالرینه بیر مالفاوست ،شئی قویوب قباشالرینین آلتینا بیر یومشا
لری کردوؤ. اونالرین گیوخویا گئتدی بوجاقداسی بیر چکندن سونرا هره
 قدریاالر بیر ؤباشالریندا دوالشان ر زاماناولدوقالری  قیوخوالری و اویا

لری کهیاالری و دیلؤیدی. را یلریندن فرقلکردوؤگ زامان گزنده یکشئا
 .یدیا زلؤولو و گغدوی ،داها شیرین

نه  ،کی رخبرلری اولمامیشدی هئچبح یوخودان دوراندا وصاونالر 
رک و لیقوان پنیری ؤچ تزهاوچون  ییسحر یئمه ،ختار گئدیبوم زامان
تئز هر  وبرؤر گینی حاضبحانهویب. اونالر صیرالیدا حاضی چای ،آلیب
 شیرین چایی ایله رکؤچ تزه ،زلرینه بیر شیرین چای دوزلدیبؤی ابیر

 یشیبیهد یلر. پالتارالرینهایال یئدیاشتیچوخ ا ییهرؤپنیر چایچیب، 
 :دیئد ،دن هوشنگ باراتا یاخینالشیبیاندان سونرا بیرادار یباشالرین

زله دانیشیب و اونالر اونون اورادا قالماسیال ورمؤاسکندر و ه»
 هامی بیریئرده دهائو قارماقاریشیقبو  ،دیهبیلم هئچبارات . «رالرراضیدی

ت اخودن اونالرال دانیشماغا هاچان او گؤرمههوشنگ  زاماناولدوغو 
زونه ؤا ،نوبؤسولدوزا د کی، کره دوشدویف یب. هر حالدا چوخ سئوینیبتاپ
 .وسایل گئتیرسینآیری شک و دؤ ـانغیور

آیدین اوالندان سونرا بیر  وضعیتیندا تئهرابارات دغرودور کی، 
ئچن آی چوخ کهر حالدا  آماتورولموشدو، ؤلریندن گنییوک یوک چیؤب

 ردوزدو ،حالدا یعین لر یاشادی.ک، چتینلیکک چیرپینما، عدالتسیزلیهاور
، و اؤزونه الییق بیر شرایط اولمادی ییدیهتزو ایسؤا میلهمااتآخیردا  ،کی
داها بوندان یاخشی ندا شرایطی نظره آال بوتون بو قناعته گلدی کی،او  آما
 قاوالرا اؤیرنجیندا تئهرا ایختیصاصدابیر  آبیرلی. او دا نسبتاً بیلمزدی اوال

 دهسویه آشاغی اورتا مکتبدهاوندان  ،حالدا ی. عینقمشغول اوالجا تحصیله
الرا ایختیصاصاوندان یاخشی  ینسیراسینبیر  نیف دوستالریندانیصاوالن 

ایش لیندن بیر ا  لرینه فیکیر وئرنده سبب وب،ل اولدوقالریندان خبردار اولوقب
عدالتسیزلیک باش لم و وظ داتوپلوم ،کی ئتدی، قبول ادیینی نظره آلیبگلمه

 آلیب گئدیر.

اوالن بیر آی پاییزا قدر  کی، ندوؤغرورال سولدوزا دسوندا بارات 
 یینیهشؤد ـانغیور ،وسولدوزدا قالسین و سونرا یوکونده رصتوف

 «ردوسییف»بح چوخ تئزدن ویا ص عادتانسون. او ؤنا دتئهرا یبرالییحاض
یان یر داشیسافوبیری م و یا او «تی بی تی»، یا «یمائن پاایر» ،خیابانینا
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 آخشام اوستودا یا  لی ایدی،تمهگئایله  آوتوبوس ،لرین دفترینه گئدیبرکتیش
بارات همیشه  لی ایدی.تمهگئگئجه یولونو  آوتوبوس لیقتارد ساعؤبو اون د

ت از ساعققودوسککیز ایله ، چونکی گئجه یی خوشالردیگئتمه گئجه
بیر  دنواختینی تلف ائتمه ،چاتاندایچینده یاتاردی و صاباحی اورا ا آوتوبوس

 .یئدردستفاده اییندان اواختز ؤا آرتیقگون 

خیابانینداکی  «فردوسی»، «ختاروم»ندا اونالرین ائوینده تئهرا
دن ائوتئلئفونال  ناتانیشیاوالن لرینده رکتیش آوتوبوسیان  یر داشیسافوم

. بو دفعه ده بارات ساخالسینالر دئیردی، یئر )بیلیط(اونالرا  ،بائدی زنگ
اونالرین  ،ی. اوئتدرو ائزئردو و بیر بلیط سلدوزا رؤاوچون بو ایشی گ

 یاردی. یآدال اونالری تان ،دانیشیب جهتورک ایله هامیسی

ردوسی یف آوتوبوسآغیر و سنگین  وتوردو.دا اآوتوبوسبارات آخشام 
ساری ینا نمئیدا «شهیاد»ین نتئهرا ،یوال دوشوب قخیابانیندان باشالیارا

یر چاتماسی بینا نمئیدا «شهیاد» (دهرافیک)ت یخاجداآغیر ت ونآوتوبوس گئتدی.
و  ایدی چوخ ترافیک یوخا کیمی ائله یولون «کرج». اوردان سوردوت اساع

گون باتمامیشدی. گونون  لهه رعتله یوال دوشوب گئدیردی.وس آوتوبوس
شیغیندان درین یبارات اونون ا چوخ آز اولدوغو اوچون ایستیسیایشیغی و 

 .جومدو هیاالرینین ایچینؤز رؤا قی اویایاری یوخو و یار دینجلیببیر 

الرین اورتاسیندا نداکی اوالیتئهرا ایله یاالری سولدوزؤاونون ر
ً ده اورمی هگزیب ون آوتوبوس ،کی همکالسالریال دوالشیردی. اوهد، بعضا

 اراقشینین ایشیغی اوزونه وورهآخشام گون ،بیالیقرینی قوجاالایچینده قول
یب اونو ئیالی د ـ، الیقیارااالغریدا اونو ی آوتوبوسیردی. ئدگیا یوخو

 ـواریبویوک باخچانی سبؤبیر او، سانکی  شیرین یوخویا آپاریردی.
 میلهمااتبیر گون دا یا ، یندنلهقدر خرمنده ایش مااو یا آخشقورتاراندان 

سمی یجتکجه . او دیلیرهدینج ونلوغون آلیب غسونرا یور ائدندن کلیفحله
  یردی.لهکری دینجیو ف وروحاوندان داها اؤنملی اوالن  ، بلکهیوخ

 ،دا چوخو داغیلیب نینالرییولداشر. اونون یشییهدا د سولدوز
ی اوچونتحصیل  ایندی یای اولدغو  آمالر. تمیشدیگئ انتئهرا، تبریز و هاورم 

رمک اوچون ؤ. اونالری گیاید اوچون اونالرین چوخو سولدوزدا اولمالی
 االرینققیرا نین«گادار چایی»داغینا و یا  «لطان یاغیبوس»ال و اونالر

س یح آنبیر  ق،یوخوالر اونون باشیندا دوالشارا ه داریخیردی. بویهمتگئ
نین قارانلیغیندا بیر بیر یئرده دایاندی. اونالر گئجه آوتوبوس ئتدی کی،ا
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، سرین وبدان دوشآوتوبوس.بارات  الردیخانادا شام اوچون ساخالمیشقهوه
اونو ده ی، هم دقاچیر وهم یوخوسون یدی. بو اونوندهو تمیز یئل اوزونه 

ـ لون سویوغوندا طبیعتله قارشی ؤچ ،الشدیریبقاوزا تامیندان یاالرؤر
 قویدو.قارشیا 

بوشالداندان سونرا  ـسینی تمیز هاوایال دولدوروب بارات سینه
. بوتون دیزیللهاولدوزالرا گؤزلرینی نین ایچینده گئجه قنیب و قارانلیهفرحل

« هیئژمم»یوک ؤبیر ب ،کی، سانیؤر. گؤرونوردولگ آیدینآپاولدوزالر 
رینه همور کولویله اوستون توتوبسان و اونون اوزؤقارا ک ،دیر کی(مجمعه)

ردی. یدان دویمایقسینا باخمامابسن. اونالرین پارالییهلالر سپهسالمآ قپارال
اونون گئجه یاریسینا چوخ  ،کیوردو سی قویمهس ارین دالاجیر ـجیر
کی یدهؤدقیقه قارانلیغین و گ. بیر نئچه یادیندان چیخسیندیغی قالما

اونا کار سالماغا  قینه محو اوالندان سونرا سویوییللزؤاولدوزالرین گ
 .ییردنین ایچینه گیردرخانایسافویوک مؤ، بیبباشالی

. اوراداکی ایدی رخاناالر یوخیسافوده مکیوکلوؤسولدوزدا بو ب
دن کملهایچینده ایش وننویوک سالؤیر. بیهستوراندا اونالرال کیشی ایشلئر
سونرا یدی. یب اواج قیوما واوزونـلدیب و ا  لهلیونگو وزونؤبیر ا ققابا
لردن مکئی ییز سئودیؤشندن سونرا اایل   ،ندا بیر یئر تاپیبولیب سالهگ

یر. یهایال یئاشتیا اونو دا ش وئریب ویفاریس« خوروشا میقی»ی، نبیری
رین ئشوف هلهه چیخدی. یشیئا یبلی ایچهایچم «ازلیق»اوستوندن بیر 

سینده هاوانی رهؤوون دآوتوبوسلر چکن ئتارقمیشدی. سیهسی گلمدسته
سی توتولوب و ئچرکن، سینهک. بارات اونالرین یانیندان لرچیرکلندیریردی

یله ا قتیدا اولدوزالرا دقدان اوزاآوتوبوس. اونالردان و سیخیلیردینفسی 
دی. ای «ب اصغرود»ده  و بو کیچیک دسته «ب اکبرود»باخیردی. اونالر 

  ر.ید«اولکر»دا او دا آشاغیباخ 

بو  آما ون آدینی بیلمیردی.اولدوزق اوالن دا و پارالآشاغیسیندان یمها
بونالرا . بارات ییردیپارال آرتیقدا  سندانمیوشموش اولدوز هادتک 

کی سیندهورهئون چآوتوبوس ،کیئتدی س ایبیردن ح قالمیشدی.یران ئح
 وتور کئشوف ،ردو کیؤگ ادآنو اا طرف یوال دوشدولر. آوتوبوسرلر یسافوم

دا گئدیر قچکه قابا ـیا چکهییب، کمرین یوخاریهیمئدا گ یرینلالقوو چینینده 
بیری طرفدن  ر اوئشوف ر.واردیرد نفر ده ؤد ـسینده اوچرهؤوو اونون د

 .بیر چای قویدو کنارینارد اونون ییلشندن سونرا شاگمینیب و یئرینده ا  
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 ریدههایچ نینهامی یب،رلری ساییسافورد نئچه دفعه میشاگ
گئده بیلر.  ،ره عالمت وئردیئشوفاولدوغوندان آرخایین اوالندان سونرا 

 هالری یاندیراندان سونرا بیر دنقرایکی چون ایچیندهآوتوبوسر ده ئشوف
ندان یالرقبازار اوخوما ـلی کوچهقسینین یانیهللمح «زارالله»ین نتئهرا
دن لران تورکایندا یاشتئهرا ودا چوخ اوخویانالرین الریبو ماهنی .قویدو

لرله زسؤ قلییانیاویغون رینا اللحاز ؤاورادا فارس دیلینده ا ،لر کییدیا
 سه ده، هخوش گلم هئچباراتا  قاوخویوردوالر. بو سبک اوخوماالر ماهنی

  لی ایدی.ا دؤزمهاون آما

س یح قلوقبیر طرفی سویودییینه گؤره یلشا  قیراغیندا نین پنجره
 ،چکدی کی میلهمااتنی یدی. پردهاعادی حالدده بیری طرفی  اوئدیردی، ا

ر ئسونرا شوفآزدان  بیر غا جان آتسین.ماالیوخآزالسین و سونرا  سویوق
بیر اوالندان سونرا  قری قارانلیه. ایچ)سؤندوردو( کئچیرتدی الریقرایچ
النیردی. قشییا تزهوا ا، هانداسونرا یوخویا گئتدی. یوخودان اویان دانآز

اوچون ساخالدی.  کمئبحانه یوخانانین قاباغیندا صبیر آیری قهوه آوتوبوس
ئجه گ ،. اودیرآدامر آیری بیر ئشوف ،کی وردؤگباخاندا  هرئبارات شوف

 سیندن خبرسیز اولموشدور.مهیشیهد هاچان ینرئشوف

 چاتماغاچونکی سولدوزا  دی.ؤسترمهگ یه مئیلهمئبحانه یوبارات ص
بحانه وصآنجاق اؤزلرینین دا ابور رئشوفده قالیردی. او بیری طرفدن آز 
چای  دنهایکی گؤره ونه یاو اوشودو ؤره ساخالییردی. نهایتگسینه همئی

 تزهشین هوادان و صاباح دا گوناده تمیز هکشیئا ،ایچدی. سونرا چیخیب
دا اونا نتئهراباشالدی.  یهائتمهتماشا یلتیسینا پار ایشیغینین قزوال ـقزوال

ره ؤبونا گ ،او مه ایمکانی اولموردو.ره بیلؤلرینی گکیلزلؤله گئطبیعتین ب
ده ائله محو تطبیع زو دهؤاورا گلنده اونون ا ،دی کیق اییسولدوزا عاش
 بیر بؤلومونه چئوریلیردی.ن اولوب، اونو

سین نین پردهپنجرهدی. هما بیللومون او داها یاتؤقاالن بیولون 
 ،الریبوتون باغ ییبزیللهالرا قزلرینی یاخینالرا و اوزاؤگ چکدی،
ی ینالرو چای نیزینین کنارالریهلری، اورمی ه دالری و درهلری، داغزمی
ز وجودویال ؤانالری . او بوتون بوئدیردیتماشا ا ایله زوؤگ بیربیربه

 ،باخیب الراتابلو یول بویو اوالنحالدا  ییردی. او عینیهایست بیرلشدیرمک
 ندااو سولدوزا یاخینالشدیغی دن کئچیریردی.زؤگ یسولدوزا یاخینالشماسین

  ی باشا دوشوردو.سینمهکئچ ئجگنه قدر ین زامان



9 
 

 ،دن سونرا بیلدی کیچاتاناوچ یولونا  «قبوال سویوق»او  آخیردا
سولدوزون  ،لیردی کیهزونه بئله گؤ. گچاتیرسولدوزا آرتیق داها 

لری داها یاشیل و مئشه ،الردان داها زنگینقاپتور بوتونالری قاپرتو
بتینـمهری یننیالرحالدا دوست یعین ،دیرو تمیز ایلیملیهاواسی داها   یمح 

بیر کندلری به. بیرئدیردیس احیدن ائولرینده جهنؤا وزونؤ، ارکائدهس یح
  .الردییاخینالشیر ـه«اغادئین»ئچیب ک

، لره باخیردیشهره گیرندن سونرا بارات خیاباندا قیافه آوتوبوس
 ،ردو کیؤگ قیافه تانیشبیر نئچه لر. او ره بیؤکیمی گ کی، رسونؤگ

ره ؤگ یبیریسین هئچالریندان ز یولداشؤا آما. دیبیلمه یادینا ساال یآدالرین
ردو. ؤگدا الرینوکاناؤز د یسینوکاندارالردان بیر نئچهتانیدیغی د. دیبیلمه

. الردیباشال یهرلر دوشمهیسافواراژین ایچینده دایاندی و مق آوتوبوسسوندا 
آوتوبوسون کنار بارات چانتادان باشقا بیر وسایلی اولمایان کی لیندها  

لینین او بیری ا   یب،چینینه آت یچانتاسین دی.مهلرینین آچیلماسینی گؤزلهجعبه
قویوب و ا حالد «یاتیلی»جیبینه شالوارینین خیرداجا  یبارماغین درؤد

 .ائولرینه ساری یوال دوشدویاواش ـیاواش خیابانین کناری ایله یئرده

 «اغیور« »داقاووال»یرانینئوان جاسی بیر جباراتین یول گئتمه
سی اؤیرنجی. او سولدوزون بیر سینه اوخشاییردیهمرستؤگ وزونؤا ،گئدیب
 ینیحیس   و بو فخر ئدیردیزونه فخر اؤانوردو. ؤدان شهرینه دنتئهرا کیمی

ونو لرین ده اوزبو یولو گئدن قزوندن قاباؤسولدوزال پایالشیردی. او ا
نئچه نفره یولدا سالم وئردی. شهرین دن بؤیوک بیر ناؤزواو تمیشدیر. ارآغ
لر. او اونا سالم وئردی سییئتمهیئنینئچه نفر اوالن بیر اوندان کیچیک ده 
 .دیهرمؤیولدا گ یبیرین هئچالریندان ز یاخین یولداشؤا

یدی. ا ولرینه چوخ یاخینئائولری قدیمکی ا یئنیگیلین بارات
گؤره او طرفه لرینه کدوزلتدی ، یئنیدنوبولرینی اوچورئاونالرین قدیم ا

دنده ائولرینی دوزل تزهمیردی. اونالر او ائولرینی ایسته قباخماچوخ 
یدی. ق اسی آچیاروازانا یئتیشنده اونالرین دیالر. بارات قاپیالردیساتمیش

باشالدی.  یههریمئنه ساری ییئولرا هیه گیریب و حیطدیرهایچ دااو همن حال
یونونو ین یهشؤیوک دؤبیر ب ،ردو کیؤیه گیرنده آناسینی گیرهاو قاپیدان ایچ
. او مشغول اولدوغو حالدا رآچماغا مشغولدوـباونو دیدی ،قویوب قاباغینا

سیله هبیر آغیر اوخوماغی چوخ خفیف سیا جوموب یاؤبیر درین فیکیر و ر
  ئدیردی.زونه زمزمه اؤا ـزؤا
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بیردن  قونلوغوتوت ،یاالری پوزولوبؤر بوتون ؤرندهآناسی، باراتی گ
پدو. بارات دا آناسینی ؤا باراتی باغرینا باسیبا قالخیب آیاغ ،آچیلیب

نا بیر یباشالدی. آناسی تئز اونون قاباغ ماغاشاونونال سفردن دانی ،پوبؤا
غینا وتاا چانتاسینییمیش. بارات یر ادان حاضقچای قابا ، سانکیچای قویدو

و احواالتی  یولکیمی  آناسینا اولدوغو ،آپاردی. اوندان سونرا گلیب
آناسینین یون  باشالدی.یه مهلهتعریف تئزـ تئزماجراالردان نداکی تئهرا
آناسیال  ،ردو کیؤگ زامانبارات بیر  قات آرتدی.رعتی ایکی وسک دیدم
 .یبیباشالیه هدا یون دیدم ده اوکبیرلی

سونرا  ،یبیهلایته بوجاغینااغین بیر وتا ،یبیلری قاالآناسی یون
ز ایچینه جومدوغو ؤآناسی همن ا سانکی،. غا باشالدیمای حاضیرالناهار

دوکاندا آتاسینی دا گئدیر،  ،دی کیئآناسینا دقالخیب  اآیاغلدی. بارات ییئد دامآ
قیسا داکی ننین کناری. او تپهگئتدیالری طرفه دوکان ،رسون. او دوروبؤگ

ی کقدیم سیرابیر بو یولدا اونالرین  گئتدی.دان ااور ،سئچیب یولو
ده یولدا ی سیناونالرین بعضی ،یدی. اوا ائولری وارقونشوالرینین دا 

فیندن رههنه بازار طؤالمالشیب و کاس ایستیاونالرال چوخ  ،روبؤگ
نا یاخینالشدی. اونون آتاسی دا یالردوکان ،ئچیبک ییننمئیداکوردلر  ،گئدیب

زلرین ؤلینده گهی ا  ئتسب ،بلتمه صندلین اوستونده اوتوروبنتک باشینا چو
  موشدو.یاالرینا جومؤز رؤا ییب،زیلله خیابانا

پوشدولر. ؤقوجاغینا باسیب ا اونو ،آچیلیشیبنده رؤگ باراتیدا  آتاسی
یه هواب وئرمابیر جبهرالرینا بیقآتاسینین سوروشدو ،شیبهیلبارات دا ا  

نداکی ماجراالریندان تعریف ائدیب، تئهراقدر آتاسینا  مکانیباشالدی. او ا
 ،قالمادیچوخ  دادوکاندی. بارات ئیه یازیلدیغینی اونا داونیوئرسیتهسونرا 

 ساری دؤندو.اصلی خیاباندان بیر داها ائولرینه  حرکت ائدیب،

 ـنالالاو سایمیشدی. ئینین اوستوندن گینهؤک ژاکئتینی دهخیاباندا بارات 
او  ،کی ریردی. دوزدوختارنی آیالری یولداشگؤزلرنا یول گئدیردی و لالسا

بیر روردو و ؤلرینی گیوکؤزوندن بؤلری و ازوندن کیچیکؤا چوخبیر 
یاخین  آماسالمالشیردی،  ـ روشوبؤچیالرال گدوکانتانیش  چوخ

السدا ینئچه نفر ده بیر کاو  آمادی. بیلمه گؤره یبیرین هئچالریندان یولداش
الریندا دوکانلری آتاالرینین بعضی ،ردو کیؤالریندان گیولداشغو واولد
اونون  ،ین اوزون گولدوروبلر باراتروشؤلر. هر حالدا بو گیلشمیشدیا  

 یاییردی. جانینا وطن هاواسینی
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کیچیک اونو تانییان ده کن کوچهچاتارالرینا ز قاپیؤبارات ا
ال قمااالرینی اوینورانینین اویونؤد قاوشاقلیاونون  ،کی گؤردوری الاوشاق
. بعضاً الردیالم وئریب قاچیرادایانیب و باراتا بیر س. بعضاً لرایدی مشغول
 کی، لریردییهزلؤاونا باخیب گولوردولر و گ ،دان دیک دوروبقده اوزا

خبر آلسین. اونالرین ایچینده  یلرینفئک ،بارات اونالری دانیشدیریب
الری قکیچیک یانا ،یدی کیا ین کیچیک قارداشی پیروز واربارات
قاچا  ـیردی. قاچایمشک کیمی پارالیی شگؤزلردان قیزارمیشدی. قماااوین

اشینا لین بیب و ا  یالقپندن سونرا قوجاؤین یانینا گلدی. بارات اونو ابارات
ال بارات، آیریلیب داهاالریندان یولداش ن کیمیرؤچکدی. پیروز باراتی گ

 .ده ائوه گلدیکبیرلی

یه گیرنده یرهئچمیشدی. بارات ایچکدا بیر آز  ندانداها ناهار واختی
. گؤردوائوده  یالرینقارداشـیمان و فیروزدان سونرا بوتون باجیئلوس

 سوفره باشیندا سونراندن وشؤرگاؤپوشوب ـ بیر بهاونالرین هامیسیال بیر
ائوه گلمیشدی. اونالر  ،یبیی باغالدوکاندا ناهار اوچون  یلشدی. آتاسیا  

کی سیندهسوفرهآناالرینین  ،لر کیائدیردی حیسهامیسی بوتون وجودالریال 
فره واگر س ا. حت  رده یوخدوفرهوس هئچو معنوی لذ ت گوج مخصوص 
م آیری ماادوزو ت ـمامیش دا قالخساالر، اونون داددوی ممااتباشیندان 

 کیمینه هالری ایچچای کگولمو  قدانیشما فرقلی ایدی. دئمک،لردن مکئی
دا دوکاندا  زیماان ،دی کیئد .یوبانیب ،کی گؤردو. آتاسی ائتدیوام ادبئله 
ده اورمی ه هلهمارال  ایلهختای وقالخدی. ا ـتئز دوروب ،قیالر

ی یهگئتم رلیک قوللوغوناعسگجی قورتاریب و ئاوخویوردوالر. رشید کال
، سینده بیرینجی ایلی بیتیریباونیوئرسیتهیردی. ترالن دا تبریز یهزلؤگ

باراتا و اونون  دیققتیایندی هامینین  آما .یردییهزلؤگ ایکینجی ایلی
و بارات دا  الردیاونالر خبر آلیر یؤنلمیشدی.لرینه بهونداکی تجرتئهرا

  دیردی.ئتعریف ا
خیابانا چیخماغی  ،شیبرالیحاض یئنیدنیاخین  ماات آخشابار

ً آخشام اوستو ،دوشوندو. او بیلیردی کی الریندان بیر اونون یولداش حتما
خیابانا رعتله وس قدربیر  وزونؤ. او اجکگؤرهخیاباندا  یسیننئچه

سفالت آ هلهچکیلن خیابان  تزهالرینداکی . اونالرین قاپیچاتدیردی
ت آ ده ، هم1«چتن»و  «ارابآ»، هم یوانئح ـدان هم مالااولونمامیشدی. اور

                                                 
 . چتن:  1
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دنه ماشین بیر  هداون دقیقهـ ده بئش  هم ،دردیت ـ گل ائشقاالری گئدا
 «تراکتور» آرتیقلرین یئرینی رابا و چتنآقدیمکی  یاواشـ واشای ئچردی.ک

اولمادیغی تراکتور الرین چوخو آز اوالن مکانالرییامالی  لهه آما دی.آلیر
 لر.ئدیردیفاده ایستیرابادان اآداشقا و  اوچون

 ـیردی. اونون  اوچون یولون اوستونده چاالین آخیرالری یاخینالشییا
لر شانهییواندان و خرمن فصلیندن ده نئح ـده مالکبیرلی  ایلهچوال

قارا »خیابانا قدر  ن. اونالرین ائولرینین یاری یولونداؤرونوردوگ
 اقارا یحی ،کی ؤردوگ. بارات یولدا گئدنده یئرلشمیشدیگیلین ائولری «ایحی
ا جنییوک چتنین دالیسؤلینده بیر بشانا ا  بیر یوک ؤله بای یکلیئیوک هؤب
اونالرین انبارالرینما  ایدی و دولون ایله آماسرعتله یول گئدیر. او چتن وس

ینینده و بیر ا   کینؤک کیبیر نازو لوار اش تآل «اقارا یحی». الردییریداش
 یالرینپالتارو  واوزون و باشینین توکونیوک شانانی چینینده داشیماغی ؤب

ین لیردی. اونالر باراتهلی گهوخ گولمچباراتا دن لی دوزلئدون متئهرا
 .الم وئردیاس لده ائدیب،ا  رصت وئچنده بارات فکیانیندان 

تر اوزونلوغوندا ئاوچ سانتیم ـلری ایکیین باشینین توکبارات
 ییردیپارال و میشدارا نییلرتوکباشینی شامپو ایله یویان بارات . ردیاوال

لوار و اجین ش دنهبیر  میش وداراساری یا ییوخاردا فئر حال یو هامیسین
اورتاسینا قدر  کؤکسونونینین یاخاسی یؤینه. اونون کمیشدیینک گئیؤجین ک

واکس وورموشدو و چوخ احتیاطال خیابانین  تزهالرینا دا قدی. باشمایق اآچی
باخا  ـق تله باخای. ساغا و سوال دگئتدیینا طرف نمئیداری ئکناریندا ژاندارم

، رجب»راست گلدی.  االرینکی یولداشدهکوچه قروپبیر  ،گئدیردی کی
 «شیرخورشید»دا نخیابانین کناری «رادوم»و  «قوربان»، «زیاد»

 .لرئدیردیا لوقشوخ، دانیشیب قدایانارا لرینهسینین نردهخاناخسته

ـ بیرروشدو. اونالر ؤپوشوب گؤا یاخینالشیب، ابارات اونالر
گؤزلری ا یدان یوخاریآشاغیلرینی بیرـبیر اباخاند بوخونوناـبویلرینین بیر

ا ووروب ققتو هد دنهنئچه  لرینهبیرـبیرلر. دیئبه د ـو به ایله سوزوب
بئله لر، کسمیشدی ولرین یولوناونالر پیادا گئدن کی. چونالردیشالققوجا

لر. شیر یئسین دانفره بیر پال ،ینا گئدیبدوکان دیاقنبیر  لر کی،قرارا گلدی
اد  ّ  دااورا گئدیب ،یدی کیا ی واردوکان یخورشیدین قارشیسیندا بیر قن 

 .لریلشدیا  
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دانیشیب و الریندان قلی بازلیقبیرلرینین قیزالرال آداـاونالر بیر
لر حبتؤص ین ماجراالرینتئهرادان دا باراتدیغی حالدا دوالش بیرلرینهـبیر

حبتی گلنده دیلی ؤص قبازلیلیقر. بارات قیزالرال آداسوروشدوال آراسیندا
 ،یرمی یاشینا یئتیشمیشدیایزون ایتیریردی. ؤرنگی قاچیردی و ا ،توتولوب

 قورخوردو.چوخ دان قیله قارشیالشماابو مساله  آما

زلرینه ؤیا عالمینده قیزالرین بیرینی اؤر دا یا ،دانوهر بیری دوغر
ده بیر قیزی مز کوچهایسته ـباراتا دا ایستر الرییولداشن سئچ لیسئوگی

 قله بو دوالشیکدا چوخ چتینلی . باراتالردییاپیشدیریب و اونا دوالشیر
 ایلهرجب  ئچینیردی.ککیمی پیس بیر دورومدا  لوقیله آجی بیر شوخامسله 

زیاد  آمااوخویوردوالر، کالئجینده  کلملیلعوده مقوربان ایکیسی ده اورمی ه
دا او بیریلرین قلی بازلیقمیشدی. او آداالسی بیتیرمهیجی کناون ایکی هله

ی قیزی دوغرودان سئویردی یاو سئودی .ردالدان باغالمیشدی یلینهامیسینین ا  
نئچه  زیاددان ز آلتینا آالردی.ؤگ یاونالرین قاپیسین ساعاتو گونده نئچه 

ایدی ایچینده اوزوندن هیجان  ئوگیسیس اونون «فریبا»یاش کیچیک اوالن 
یه چیخیردی. او یشئا زامانمکان تاپدیغی یا .ت دورا بیلمیردییساکو 
یله قارشیالشیردی. گؤزلرباخیشلی  یه قویاندا زیادین حسرتیشئا یینآیاغ

راد دا اونالرین و. مباشالییردییه مهلری تیترهده اورکایکیسینین 
 آما ،بیر قیزا وورولمامیشدی هئچهامیسیندان یاشدا کیچیک اولدوغو اوچون 

 .گولردی ـدانیشیب  ،لره قاریشیب بو بیری

رجب ن ایله چوخ قوربا نمیداهااونالرین ایچینده مکانی یا کولنمئا
درس  ب،م اولویللعوم ایلدن سونراایکی چونکی ، ایدی ونغاوچون اوی

چتین  چوخ زیاد اوچون نمیداهابو مساله ر. لیدجکپول قازانا بیله ،بییئد
دا  ندایمهااو میشدی. دا بیتیرمه السییاون ایکینجی ک هلهکی  ، چونایدی

 ائدیردی حیسشق سئوداسینا دوشموشدو. هامی عچوخ درین و دوزگون 
 ه بیلر.نؤدا اونون سئوداسی بیر غملی ماجرای ،کی

 کپولو وئرم ،قالخیب اآیاغقوربان  ایلهمیش رجب ماارقورت دانیپال 
 اآیاغرادین و. بارات، زیاد و مالردیا باشالدارتیشماغبیرلریله ـاوستونده بیر

. بیلمزدی یئره چاتا هئچک اوچون چالیشماالری الری و پول وئرمققالخما
دا گوج گلندن سونرا او پالداالرین پولونو وئردی. اونالر  رجب قوربانا

یوال دوشدولر. اونالر یولدا  سیرادابیر خیابانین کناریندا  ،ه چیخیبیشیئا
 ـیئددلر. سونرا بیر یالرینا دا راست گلدیبیری یولداش او قروپنئچه 
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دن یوال دوشدولر. مرکزا ساری گادارئنه ده ی قدسته اوالرا کنفرلی ککیزس
 «ایرج» دوغو اوچونیول چوخ خلوت اول ئچندن سونراکاو بیری طرفه 

ماهنیسینی اوخوماغا  «قآیریلی»رشیدین  ،باشینا آتدی یسینهداها س
زل ماهنینی ؤگ قلرینه جوماراز ایچؤا ،کسیب یسینهس باشالدی. هامی

 .الرباشالدی یهمهسیله دینلههزل سؤین گایرج

ین آخماسینا یچا قمیرلره دایاناراهرپوسونده دؤک ین«گادار»
ز باشینا بوراخیلمیشدی. اونون ؤکیمی ا ق. گادار بیر یئتیم اوشاالردیباخیر

 چیممیردی. هاوا یمک هئچسویو آزالمیشدی. داها اونون سویوندا 
الری قآلدی تزهایکی نفر  ـبیر یالنیزالشدیغی اوچون اونون کناریندا سویوق
اونالرین یاغی گادارین سویونون  ،لر کیگئتیرمیشدیالری یوماغا ماشین
 گؤردوون غبارات داها اوی گؤره. اونا ئتمیشدیرچیرکین و یاغلی ا واوزون
الرین هر بیرینین داکی آغاجاسینا باخسین. اورباخچا ین«ختاروشیخ م» ،کی

ین آدی للیمعوس و مدیهنوم ،روکتوی بیر دیرددییئتیشاوستونده سولدوزون 
 .لرردیدا و قوربتدهقسولدوزدان اوزا وچوخایندی اونالرین  ،کی قازیلیب

ین زامانآرتیق  ،روردو کیؤبیله گ ـبیله یرینی  هد آنالرینبارات بو 
گادارا باخاندا بیر لری اورکمز. اونالرین آینا کیمی بیل آال رشیسینیقا

سونرا دن نئچه هفته ،روردولر کیؤاونالر هامیسی گ آمااورک اولوردو، 
لر. اونالر ردیلیهیئره کوچم قسی بیر اوزاهره ،هامیسی پروازالنیب

رپونون اوچوروالندان سونراکی قاالن ؤقدیمکی داش ک ،ئنیبارپودن ؤک
 یشیب اوزلرینهیلده ا  سی بیر یئرهره ،پارچاالرینین اوستونه دیرماشیب

و مهار  یلمیشاونو زنجیره چک دا حالدا یعین ،قوجاغیندا میلهمااتگادارین 
الرین سویون اورتاسیندا داش .رلئدیردیس ایمیش بیر دورومدا حئدیلا

غا مالریله دانیشبیربیرـیب و یخوشال ییئرلرین یب،شهیلاوستونده ا  
 .اوخودونئچه ماهنی دان فاوئنه ده ایرج رشید بهبودی. آرادا الردیباشال

لرینه اورک م وجودالریالماادا ت یناونالر ین اوخودوغو وایرج
نجی، دی. بیریای یرلیهنئچه باخیمدان اونالر اوچون دالر بو ماهنیهوپان 

ایکینجیسی، لر. زلریندن بیلیب و سئویردیؤالری اورکدن ااونالر بو ماهنی
فرقلی الردان یالن ماهنیییا دا«رادیو  و تلویزیون»الر بو ماهنی

 جوربیر اوچون  کسترمؤگ یالرینکومته اعتراضؤالری اوچون حقاولدو
آیری باخیمدان دا . دیساییلیرعالمتی  فیکیر و اعتیراضسیاسی بیر 

 ـینداکی باجییتا الرینی پروازالندیریب و آرازین اونول قوشؤاونالرین ک
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. اونالرین باخیمیندا آرازین او تایی معنوی بیرلشدریردیقارداشالریال 
ائوی و بو تایی  تلااو تایی عد .یدیا ندانیسی و بو تایی زلکهؤا قآزادلی

یاخیندان  آرتیقسی یح کلیهو قریب قاونالرا آیریلی آمادی. ای لم ائویوظ
 ایدی. ونغزلرینه اویؤاورک س

بیرلرینین ـاونالر هامیسی بیراندا اوخوی یماهنیسین قایرج آیریلی
. الردیریالیوتو یالدا باشالرینحی یاری یومولو گؤزلراوزونه باخیب و 

یادا  یلماالرینده آیریکجو یاخین گله یالرینقآیریلی میشئچکز ؤاونالر ا
سونوندا ایرج . الردییریعهد و پیمان باغاللریله ؤزاورکدن ا ،سالیب

 «یاناـیانا یزیمپاپر»فون اواوچون رشید بهبود سئویدیرمکاونالری 
یه مهنؤجا اونالر شهره ساری دقاوخویوردو. آخشام یاخینالشدی یماهنیسین

الر وانا. جدیقالر بیر آزجادان سونرا یاناجاقرایشهرده چ لر.قرار وئردی
 .رالدیقا دوالناجاخیاباندمایینجا آج تامالری قارین

نا دونسون و تئهرا کی، یدیا ی وارزامانین بوتون بیر آی بارات
لر قرار وئردی بیلیب،رصتی قنیمت وئچیردی. اونالر فک تئزـ تئزلر ده گون
نازیک . داغین اورتاداکی لربیر گئتسینداغینا  «سلطان یاغیب» کی،

ی. داغین اوجالیغینین اورتاسیندا گلیردا یآشاغی ،زوالغیندان سو آخیب
 ،الری بیتیریبقلیآغاجدی. اونالر ای قبری وار «لطانینوس»سانکی بیر 

 ،آچیب یلرینفرهودا ساندن سونرا اورشهیلا  وب یوخاریالریندا اوتورداغین 
لطان وساورادان . بیر طرفده الردیغا باشالماااوین ـلیب و ایلنیب هدینج

او بیری طرفدن  ؛الردییران قالمیشئالرا حیاغیب داغینین باشینداکی داش
. الردییران قالیرئینه حوزللیسولدوزون طبیعتینین گ رینداالقا باخدیییآشاغ
یسیندا غشاآالرینین قیاآروردولر. ؤکندینی گ «یرانآزؤگ»لده ر ساغ ا  اونال
طبیعتین قوجاغیندا  میشیمهدها لکندی یئرلشمیشدی. اونالر  «چیقبالی»دا 
 .الردیه باشالیایچمه ،یبیهسویوندان چای دمل قبوال

 ،«زؤی گئددی»ده  لی گزینتیا یلنجهبیر نئچه آیری بونا بنزر 
 یبنهیلا   کئچیریبدا ینباخچاالر الرینتانیش و کنارالریندا «گادارین»

و دانیشماالردا ایرج بعضاً  روشمهؤلر. بو گئچیردیردیکلری گون
اوغلوسو یر عموکتود ،لریندن دانیشیبرهیندان خاطیو زولماسیندان توت
 نالردا بونالرداقو او بیری توتوالنالردان دانیشیردی. بو دانیشی «یغت»

 ،یالرماهنی جهرکوآذربایجان تینی گوجلندیرن س  یح «کیتچیلییللم»چوخ 
نچیلیغی بیر جاآذربای ین. اونالرالردیماراقالنیر ایله رلری و مدن یتییشاع
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جتماعی یونالر آزادلیغی و اا مئیل ائدیردی.ساری آذربایجانا  «یئوزق» قدر
یاخین  آرتیقداها او تایا  یزلرینؤاوب، گؤریندا یعدالتی آرازین او بیری تا

ی ئوزق»ده  لریلکهؤاونالرین ا ،کی الردیالییرروب و آرزوؤگ
 .کیمی آزادلیغا چاتسین «آذربایجان

الریندان ایکیسینی توتموشدوالر. اونالرین اوغالنیین عمایرج
و ایکینجیسی اونون  «یغر توکتود» دیغیمیز کیمیئونون آدی دییوؤب

 ایلهو غلوجووروقکیالت تشسولدوزدا بیر  ،کی ایدی« علی»قارداشی 
ن ا  اوالن دان بیر نئچه یاش کیچیک بارات . اونالرینالرتوتولموشدو باغلی

رین الاوشاقی بیلدییینه گؤره راوالیالئچن کالری ائولرینده کیچیک قارداش
رین الاوشاقلری کمئن دماا. بو ین دئیردیمااولته یؤدجاسینا ایچینده آشکار

قورخورسونو تؤکوب  ئمکن دمااولتین دالیسیندا یتکجه دؤایچینده 
لرینی ی گؤرمک اوچون جسارتلرایشبئله بلکه اونالرین  سیندیرمیردی،
  چوخالدیردی.

 کیلر، چونچوخ دانیشا بیلمیردیبو حاقدا اونالر  ،عمومی تله
و یب سال انادنیز ،لیب توتوبهاونالری دا ایرج کیمی گ ،روردولر کیؤگ

 لیبهگیه ئشیالرین خبرلری شکنجهیا وئریلنالردا ندانی. زایشکنجه ائدرلر
الرین اعدام اولونماالرینین واناورخونج، جچیخیردی. اوندان دا چوخ ق

انی باشینا غسی و یورسوسمالرده هامینین گئجه یققارانل ،دی کیی ایخبر
 دی.یردیرتئتوصیه ا ییاتماسین ،چکیب

ایاز اولدوغو اوچون د چوخوتین یللبو قورخونج دورومون ایچینده م
دن قورخوب و موجود کلیکیشییهد جورهر  و ئچیرکلر نهکی، لر ورموردؤگ

دا  ین یولداشی قوربانینلر. باراتیردییهسینی ایستائتمهوام ادورومون د
سنه  لر،ایدیهلسؤی، ایرانی بغآی ت» ایدی: بوزلری ؤسان دیلیندن چیخ

 «یرسن؟یهکی یئتیشمزدی. بس نه ایست آرتیقن ادقرلووکتود

واب تاپا بیلمیردی. اج قداتلیازلره بو راحؤس کیمیبارات بونون 
 دنعایلهمی بیر کیچیک شهردن و بیر کاسیب دان دا سولدوز کیودوغر
بارات بو  یر؟یهر اوالن داها بو مملکتدن نه ایستوکتوگئدیب د ،قالخیب

 کیومؤبو مملکتده ب ،باخیردی کی ئلهبیه لهابو مسرشیسیندا لین قااسو
بیر کاسیب ائودن بیر نفر  هکیچیک شهرد ،کی رواردیمکان یاقدر او اوچون 

گیلین قالخیب و بو «یغت»مدان یر اوال بیلسین. او باخوکتوقالخیب و د
شئیدن آرخایین بیر  یالنیزآنالیا بیلمیردی.  ینیظامین سقوطونا چالیشماالرین
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. لرییردیماق ایستهو یاخشیالشدیرییشیب دهمی ئسیست بواونالر  ایدی کی،
 .لرردیییهایست کگئتیرم« آزادلیق»و  «عدالت» آرتیقبوندان اونالر 

یولوندا هر  کو بیرلی ق، آزادلیکزگورلوؤو ا قیاخشیلیبارات 
 یدی. عینباخیرو اونالرا فخریله  نیرالق ماراالوانالرائچن جکیندن لرشئی

یردی. اونون یرالیاوچون حاض کیه گئتماونیوئرسیته وزونؤحالدا بارات ا
نیب و باشینین هزو تمیزلؤگـاوز ،دا قیرخیلیب «بیغالری» داها اوزونده
 تمیز یویوب همیشه شامپویال وتوکونباشینین  ده اوزانمیشدی. او لریتوک

 ،یم کیمییدیئدا دقردی. قاباینیئمکان اولدوغو قدر شیک گیا ،پارالداردی. او
 .ساخالیاردی قن آزی ایکی دویمه آچییاخاسینی دا ا  

 گؤردوبارات اینانمیردی. اوندا  ،ئچیردی کیکرعتله وسائله لر گون
ین بوخجاسی و سینا قالیر و باراتماالرین باشالالسیایکی هفته ک ،کی

اوچون  قرالشمایالرا حاضالسیک. او دا رر و باغلیدییالری حاضماباغال
ریلماغی بیر گون یبارات یولداشالریندان آ دی.ای لیایکی هفته تئز گئتمه ـبیر

نین گئجهدوستالریال آخشامی سون  ،چیخماغیندان قاباغا ساخالمیشدی. او
ر التاخده و خیاباندا دوالنیب، دانیشیب و خوش ویاریسینا قدر کوچه

لر. قوربان اونو یوال سالماغا گلمیشدی ایلهنه ده رجب یئ . صاباحئچیردیک
رجب و  باراتن آیریالـ روشوب ؤقارداشالریال گـو باجی آناسی ـآتا

 ،دا اونالردان آیریلیبااور ،رمینالینا گئدیبئت آوتوبوسده کقوربانال بیرلی
ن بیر ت سورارد ساعؤهر دفعه اون د، اوزون گئجه یولونو باشالدیا نتئهرا
 ،لشدیرمیشدی کیرلرینده یئداکی جعبهینون یانآوتوبوس . بارات یوکونویول
 ن.اوردان ائولرینه یئریسی ،یبائنیندا نمئیدا «اسفند 24»

باشیندان مین  ه جوماراق،یاالر ایچینؤون ایچینده بارات رآوتوبوس
درسینده اون بیر آلدیغی  «نشایا» هله ننوگئدیردی. اوـبیر فیکر گلیب 

ده اونون یئری اونیوئرسیته ،جیشدیریردی. او بیلیردی کیآنین یاراسی مساله
 هبو درسی د ،کی رمیشدییلهئزونو قانع اؤا آمایدی، ا یوک بیر یئرؤاوندان ب
 ک ایله باغلیمتریکایا گئئآم ده لهاوال بیلر. ه ییاخشی بیر یاشام ،بیتیرسه
آنالیا  اراقآلیشماغا باشالی لرینهنیانین تجربهود یئنیوب، الری دوشوناوالی

ده بئله م جامعهئدن سیستنه لر؟ردیالر بئلهنسانیدن بعضی انه ،بیلمیردی کی
ون آوتوبوس دهگئجه ققارانلی قکری یوروالرایداورانیر؟ آخیردا ف

یئرین اوزوندن  قیاراای اولدوزالری آرگؤزلرلرینین دالیسیندان پنجره
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نه  ،دی کیهبیلم هئچیاالر ایچینده او ؤ. بو رلیردییوکسه لرهیؤاوچوب و گ
 .یوخونون ایچینده غرق اولوب زامان

 
 

**** 

 

ی یهشؤدـانغهم یوراو نئجه  آخی ،یران قالیردی کیئحبونا بارات 
اون  ،آلیب یبوخجاالر هرینلا لایکی طرفده ده هم  ،دالیناندا نیمئیدااسفند  24

. اونالرین قاپیسی چاتیبائولرینین قاپیسینا یب، بئش دقیقه یول گئد
بو  ،کی گؤردو ،ئچیبکیه یرهایچ قال. او راحتلیاوالردیق وز آچیدگونـگئجه

اونالری تانیمیر.  ،لر کیدا گلیب آدام بیر آیین ایچینده ایکی نفر آیری
بح چوخ تئز اولدوغو و وص هلهو  ییبئیلهزونه یئر اؤاده الرین بیریناقوتا

 ـ لر کیمی باشین آتیببیری اوی اوچون او دا یدیبیلمهت یاتا ادا راحآوتوبوس
 .دییات

 ،کی گؤردو ،سینه اویانیبهس ینینلربیری بارات دا او زامانبیر 
یب و چیخار یانین آلتیندان باشینغیور ،دیر. قالخیبیاختبحانه ووص
نی فرهواوزون یویاندان سونرا سـ  لالم وئردی. ا  الره سکیدهورهؤد
. دوروشؤگ وبپوشؤالریال اقگئدیب و او دا تانیدی اغاوتالری دیکهشؤد

 ،«سکندریا»، «زورمؤه»دا افره باشیندا. اورویلشدی سسونرا ا  
 یش اولدو کی،نایله تادان سونرا ایکی قارداش «ختاروم»، «هوشنگ»
. رالیدیداائچن ایلدن اورکاونالر دا  ایدی. یاؤیرنجندا تئهرایوک قارداش ؤب

یدی. ائوین ا «تغی»و کیچیک قارداش  «احمد»اونالرین آدالری 
سابی ئآالردی و ح یالریندن آلیمکشیئیدی. او ائوین اا ختاروخرجداری دا م

 لیمهئختارا دودن ائوه بیر شئی آلسایدی، مکشیئایم ده ساخالردی. هر ک
و یا چوخ بیر دن گونسابینا یازسین. سونرا اون بئش ئو حکی، ا دیای

 .لررین گئدردیالسابئح، شیبهیلا   بیر  الر آیدانزامان

اونالرین ال یاناشی، بونالر ،کی گؤردویئر اولمامیشدان بهبارات یئر
 «زیاد». اونالرین بیری قاوالجا هلری دلیمنزهم تزهنئچه نفر آیری 

اوچون  قآلما «دیپلم»ده کله بیرلیای« تغی»ایدی کی،  ین قارداشیهوشنگ
 دیر کی، تئهرانلیلریندندز کنؤسکندرین ایاده بیر نفر  جک.نا گلهتئهرا

گلیب و اونالرال حوقوق ایختیصاصینا قبول اولوب، سینده اونیوئرسیته
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 ز نفره چاتیب.یککلری سنیت ساکییدی. بوراجان ائوین ثابا بیرلیکده قالمالی
وز نفره ققدو لرینیالرا قالمیر و ائوین رسمی ساکالسیک آرتیقدن بیر هفته
بیر هفته  هله یوخ،له قورتولور؟ دا مساابور سن،گؤره چاتدی.

 .لرین آچیلماغینا قالیردیاونیوئرسیته

 گؤردوئچندن سونرا بیر گون آخشام بارات ائوه گلنده کنئچه گون 
شیب. او چوخ ترتمیز بیر هیلائوده ا   دا واناآیری ج ید بیراونالرال یاش ،کی

کی عینکی زوندهؤیدی. گا و آز دانیشان گنچکین قدربیر  ،یدی کیا جوان
یدی. ا سی واریردی. گیرده قیافهیهبنز گؤزلویونهنین چوخ صمد بهرنگی

دیبدن  هبیلین دیکی یوخ سلینی و دوداغینین اوستوندهقاقازونون سوا
اوتانا  ـدن شاشیرمیشدی، اوتاناکرمؤحیطی گوبو م زدهؤاقیرخمیشدی. او 

لریندن ائوین اساس قرار وئرنلرله دانیشیردی. ملهوهامیال چوخ کیچیک ج
سینده اونیوئرسیته «نیککئلیتوپ» ،کیئتدی یا اعالن ایهوشنگ هاماوالن 

ری لیلمنزهم تزهاونالرین  «ریناص»ل اوالن وبقینه یسلییهندوکتریک مئلئا
 .لرایدی قوهوم اولمالی قگیل اوزاهوشنگ ایله ری. ناصقاوالجا

 غیناوتایوک ؤ. ایکی بالردیباشال یههلمؤالری بقاوتگیل اهوشنگ
اوچ نفر و ندان بیر آز کیچیک اوالن او بیری اوتاقدا او ،نفر دؤردبیرینده 

اورانین  ونمهلؤ. بو بدیرقالمالیدا ایکی نفر اوتاق اوالن سونونجون کیچیک ا  
ایدی، هداها گلسکیم هر  آرتیقی. اونالردان تدئتثبیت ا یلریننیاصلی ساک

 .دیای اولمالی ققونا

 و زیاد ،زورموه»، دااوتاقبیر  «هوشنگ ختار ووم ،تغی ،احمد»
 ه اور دیناصایله  بارات نهایتدا و اوتاق باشقا «بیری احمد سکندر و اویا

 اؤیرنجی یز نفرققولدوالر. اونالرین اون نفریندن دودا قالمالی اواوتاق یبیر
اونالرین  ردی.اچالیش «سیندهدارهیسو ا»ز ورمؤهیالنیز ن داو اونالر

گیل سولدوزال اورمی ه آراسینداکی سکندریا، یالنیز رلیدیا هامیسی سولدوزلو
 یه باغلی ایدی.اورمی ه ،کی لردییدن ا«دول دیزه»اوالن کندلرین بیری 

یطانا ئلعنت ش لر.ایدی لدوزلواصالً سو دا، الردیاسایده یاشاورمی هاحمدگیل 
 .دیای لیختار دا  اصیل اورمیهوم

خاناالریندا قیاتاسینین اونیوئرسیته «نتئهرا»میشدان مالر باشالدرس
ک اوچون روشمؤچوخو اونالرال گین لراؤیرنجیسولدوزلو  قاالن باشقا

گلیب ا یااور ققونا آرتیقایکی نفر ده ـلر. هر آخشام بیرگلیردیق قونا
لرده روشؤیدی. بو گا ارسالن ایلهروشوردو. اونالرین ایکیسی ده بایرام ؤگ
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س یالرینی چوخ حقآیریلیتکلیک و هم ه رؤالرینا گقز چوخلوؤاونالر ا
لذ ت  آرتیقدان قکناریندا اولما ینینبیر ـ بیر قدربیر ، هم ده لرئتمیردیا

 .الردیآپاریر

 سآزالدی. هر ک قدرر بیر لنگل قوناقالر باشالناندان سونرا السیک
 قه قوناـ بیربیرالر هفته آخیریندا زامانو چوخ  گئدیر درسهنین ایچینده هفته

ً اولوردو کیگئدیردی خاناسیندا قیاتا اونیوئرسیتهگیل ده بارات ،لر. بعضا
نی ده اورادا گئجه احت  ، رییئمی دا اورادا یگئدیب و شا قوناقیولداشالرینا 
سینه یاخین اولماسی و اونیوئرسیتهن تئهرا. ائولرینین الردییاتیب قالیر

ری دوالنماالری الاغازانداکی کیتاب ساتان میسینین قاباغاونیوئرسیتهن تئهرا
 کیمی اؤیرنجیل یلرینده اولماالری اونالری کاماونیوئرسیتهز ؤو هر گون ا
 رمیشدیر.اسینا چئویینه آلیشدیریب و اونون بیر پارچحیطوم اونیوئرسیته

سئوینجله  یاشایاراق یسی  لرینده بیر هیجان حاونالرین هامیسی اورک
 .لرلرینه گئدیردیهفاکولتو  اونیوئرسیتهینده لرلا  الری تابیک

بونالرین چوخو  ،روردو کیؤگ ائوده   کیلبارات بو اون نفر
یله اعه یطالولمی مئع وب،اول اجنلر دالیسیرن دوشونجهئدوچاغداش و م

. لرییردیایسته مکزؤرال آراشدیریب و چوابالالمی جئلرده سواالری عبحث
 دنلریننیانین لذ تواوغلو اولدوغو اوچون نه بو دولال م «احمد»اونالردان 

دان واز توتماقاوروج ، ز قیلیبماانده نه اوچون  قماساخال ینیاسینوو او د
 دنهبیر نئچه  قرااوالعادت سا دا، . هوشنگ ده اعتقادی اولماکئچه بیلیردی

بو قدر ائوین ایچینه گلمیشدی. یالنیز سالمدان یاوروج توتاردی.  دیندن و ا
دن او ائوین ایچینده بیر خبر اولمازدی. کو م حرملی قلوجاوندان سونرا اورو

 .الریلره باخارددسته، یه گئدیبیشئاوچون ا ئتمکشا اماالب ته تاونالر دا ا  

 ، آنجاقینمیشدیبهن چوخ موحیطی اونیوئرسیته بارات
گلیم  اچوخ دا خوشو  یردیگل قریبهچوخ اونا  ایختیصاصی« یاتصادیقتیا»

بو دییی اوچون نظره گلمیردی. سولدوز کیمی کیچیک بیر شهردن گل
نه درده مفهومالرینین  «کونومیئکرو اما»و  «کونومیئکرو ایم»
، شیمی، جبر، مثلثات و ها ، فیزیک. او ریاضی اتیینی آنالیا بیلمیردیجهیهد  
هئچ اونالردان بورادا  ،روردو کیؤگ  یاخشی بیلسه ده، لریئله درسب
بو چوخ عجیب و زونؤوان و گنج اولدوغو اوچون اامور. جونستفاده اولیا

 .یردییرالیحاضدا ماغا نیب اوخوهیرؤلری ادرس
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بارات قیزالرال . یدیا ققیز قاریشی ـاوغالنندا الریالسیاونالرین ک
داش تاپیب و لزونه بیر نئچه یوؤبیلمیردی. او اه هئچ جوره ایلیشکییه کئچ

 گؤردوسئوینجله او باشالدی.  غاماانین قاباغیندا اونالرال فوتبال اوینفاکولته
یولداشالریندان  لیآد «ریناص»الری قالسدا اولدویکی بیر کدهاورمی ه ،کی

 ،بیلدی کی سیلهطهیواساونون  قبول اولموشدور.سینه فاکولتهاونون  هدبیری 
رد نفر ؤن داالسالریندیسینده اونالرین همکاونیوئرسیتهن آزی اونالرین ا  

 .الردیوار

 شونده یئرلشمیشؤداغین دپاییزین هاواسیندا اونالرین 
شین ه. گونلدایاردیزل پاریؤسی گونون ایشیغیندا چوخ گاونیوئرسیته

ری للخزرنگلی کولن ؤالرین تآغاج قهاوانین قاباغیندا پارالسی سرین ایستی
الرینی قیزیشدیریردی. بارات گونده ندا اونالرین آزجا اوشوین جانیقاباغ

دا بیر ااور ،نا گئدیبستورائیوک رؤلرینین یانینداکی بفاکولتهز ؤناهاری ا
 «ورما سبزیوقو»گون  واوچونج ،«قتویو»ایکینجی گون  ،«قبالی»گون 

 ،و هابئله چوخ اوجوز قیمتیله آلیب «قیمه خوروشو»و دوردونجو گون 
بیر ایچینده  مادن قابالاونیوئرسیتهالری کیمی یردی. بعضا او دا یولداشئی

نی میزلرینین ما. اونالر قابالیردائوه گتیرشام اوچون  ،مک آلیبئی چوخ
 ،آلیب وخوروش ایله ودا پلو قاب، سینیده نئچه بوشقاوستونده بوراخارا

 .لردولدوروب یئرلشدیریردی نین ایچینهمااونالری قابال راسون

ده هم  ،ردیاوجوز باشا گل ئمکهم ی لیکلهئلهب اوچون گیلبارات
تیرن هدن گاونیوئرسیتهده هم  ،لردیائتمزصرف  زاماناوچون  کیشیرمب
ن تئهرا. بو ایشی یا الرردیلی اوالهمئل و ییلر داها کامکمئی

لب ته هامی بو ا   گؤروردولر. هلرینداونیوئرسیتهز ؤو یا ا دهسیناونیوئرسیته
 .رموردوؤگ ایشی بعضاً داشیماسینین چتین اولدوغو اوچون

باشینین  یب،الرینا باخالس یولداشیده او بیری کاونیوئرسیتهبارات 
او  دیقت گؤستریردی.لینه ده ئدوو پالتارالرینین م اسینمااتوکونون دار

لوارالر اشیی گئن و سالالق اتهلر و کینؤیاخالی کیاخاسی آچیق  و یوکؤب
دالی ل ده اونالردان ئدوردی. می  ئو اونالرا تای جین پالتارالردان گ

سینی دانیشمادا لهجه یدیلین ده فارسکولو شواونون بیر م قالمازدی.
 .سی پالتارالریال توتموردواونون لهجهتمک ایدی کی، دوزل

سیزین » ،دی کیئباراتا د «هوشنگ»الریندا پاییزین اورتابیر گون 
 ییرلر کی،هایست. الررده هر هفته دیوارا بیر اعالن یاپیشدیریهفاکولت
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بو بیر  .لرسینتراک ائیشتیاوچون ا گئتمکهفته سونوندا داغا  لراؤیرنجی
زل ؤو گ یالرینده بورانین داغ همدیر، فعالیتبیر  قوالراایدمان انوع 

نیا اوزونه ونا گلندن یئنی بیر دتئهراز. بارات نییسرر  ؤگ هد یطبیعتین
یردی. اونا یهایست کرمؤگ، آرخاسینی نی ده آچیبپرده تزهآچیلمیشدی، بو 

 .دیتهایسماق دیریازآدینی رامینا قداغ پرونین گلن هفته ،گئدیب گؤره
 «شنبهپنجشنبه و سه»لر ینهتایس قیازیلما ر:اعالن دا یازیلمیشدی

غین وتاا معلومبیر یاریم آراسیندا بیر  ایلهبیر  ساعات اختیلری ناهار وگون
ینده لرلایکی نفر ا   ،گؤردو چاتاندااورا بارات قاپیسی قاباغیندا اولسونالر. 

دقیقاً  نهر شئی. الررکی اشیاالری آراشدیریسی و اونون ایچیندهداغ کوله
و اونالری لر ییردیماق ایستهاول آرخاییناولدوغوندان  یانیندا نکیمی
 دی. آدهتایس  قرامینا یازیلماق. بارات دا یاخینالشیب و داغ پروالردییازیر

بتلی یهرئچوخ م ،دی کیای سیاؤیرنجیایکینجی ایل  یازان اوغالن بان و مح 
وینجله ئس باراتیسی اوالن اؤیرنجییرینجی ایل بیدی. او ا بیر اوغالن

« نور علی». اونون آدی تقدیم ائتدی )تانیتدیردی(زونو ؤا ،بیقارشیالی
 .یدیا

یردی. اونون یهبیر اوغالنا بنز قده آری سا و اوزویی قدنور علی قد
او بیر کیسه  .ایدی لری برک و قوروسوموکو لری هعضلبدنینین 

جوت داغ لی بیر غون نؤمرهیوینا اآیاغاونون پالستیک ایچینده باراتا 
یالنیز زونه ؤا ،دی کیئقیران پول آلدی و د 35باشماغی وئردی و اوندان 

 سویوقوانین داغ باشیندا اسین و هئالتار گیا اویغون پداغ .ناهار گئتیرسین
 گرک شئیتیرسین.  داها آیری بیر هگ ککوین  ایستیاولدوغو اوچون 

 آوتوبوس معلومندا بیر نیمئیدا «کهدر  »دا آلتی ساعاتبح ویل. صئید
 .لرکجوشهگؤرله لریبیر ـ بیردوراغیندا 

 قویوب،الری قباشماینه دئموکاوالن نه مخصوص زوؤده افاکولته
له لراؤیرنجیایکینجی ایل  ،یدی کیاگئتدی. بارات بیرینجی دفعه  هسدر

یه تمهداغا گئ وزونؤاوردو. هفته سونو یئتیشنده بارات تانیش اول
 «جمالزاده»گرک  قبئشدن قابا ساعات ،بیلیردی کی. او یردییرالیحاض
ا یاخین ساعاتالرینا مینیب و بیر آوتوبوس «ینمئیداتجریش »سیندن جاده

دن ناهار اوچون . گئجهسینینا یئتیشنمئیدا «درکه»ال گئدندن سونرا آوتوبوس
بیر کیسه  ،رک آراسینا یئرلشدیریبؤمک دوزلدیب و چئبیر سویو اولمایان ی

یویوب و  وزونؤگ ـزوقالخیب و تئز ا هدردؤد ساعاتبح وقویدو. ص آراسینا
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الرینا قیاآالرینی دا قینینه تاخاندان سونرا داغ باشمادا ا   «جامپا»بیر قالین 
 .دوراغی طرفه یوال دوشدو آوتوبوسلینده سی ا  تاخدی و کیسه
 آوتوبوسدا ااور ،بئشه اون بئش دقیقه قالیردی کی هله ساعات

 سویوقبح تئزدن هاوا بو قدر وص ،دوراغینا یئتیشدی. او بیلمیردی کی
یول بارات  هاوادا ققارانلی ائدن گلـگئتخیاباندا چوخ آز آدام اولور. 

. ئدیردیس ایح یاولماسین لینمهاوانین بیر آز  دیییسینه چکسینهگئده ـهگئد
و وستگازوئیل توسو ایدی  لیاولدوغو حالدا بیر آز دا چیرک بورکولو وااه

ری لایشچیالرین ایچی شهرداری ونواقدادیردی. خیابانین کنارالری و 
یردی. گلقارا و چوخ چیرکین ین نظرینه باراتئنه ده ، یلر دهیدیه اتمیزلس
دن هر شئی و هر یئر هبئشه یاخین ن ساعاتبح وص ،یران قالیردی کیئاو ح

 ونور.رؤگ لیبئله چیرک

ر  ئشوف ،دوروب آوتوبوس ،کی گؤردودوراغیندا  آوتوبوساو  
 «شیفتینی»بئشده شوفر  ساعاتلی همئ. ددیبدئیه، ایشله یزیشسینقموتورو 
ون آوتوبوس. قرلریندن اوالجایسافوو بارات اونون بیرینجی م قباشالیاجا

 ـزوزون ایچیندن دامجیقی. اییردیهوفلاه ییشئو اتزوزوندان قارا توسقیا
دا زورا  آوتوبوسچالیشا  ـدامجی قارا سو دا آخیردی. موتور چالیشا

 رکه سورتهبیر ـ بیر یینلرلده ا  کر ده ائشیئیردی. شوفیهتیتروب وشد
 .سینیلهئحرکت ا ،بئش اولسون ساعات ،یردی کییهزلؤگ

یا یکی یازسینه و سونرا اونون اوستوندهمرهؤون نآوتوبوسبارات 
و دی ئتمهبونالرا قناعت ا . او،اولسون آرخایینمقصدیندن  کی، باخدی
« ینانمئیداتجریش » ونآوتوبوس کی، خبر آلدی ،ره یاخینالشیبئشوف
یی یه کئچمهریهاوالندان سونرا ایچ . آرخایین اولسونیندن آرخایین گئتمه
ون ایچینه گیردی. او وتوبوسرک آکده قالماقدان داها یاخشی حئساب ائدهائشی

ز ؤالر ازامانردی و چوخ ازونه یئر تاپؤله اکا میننده چتینلیآوتوبوسهمیشه 
مقصدینه  قه دوراراتداوس قیاوئریب، آالرا زوندن یاشلیؤا هیئرینی د

یدی و او ا ر واریسافوبیر نفر میالنیز ده نایچیون آوتوبوگئدردی. بو دفعه 
 یهسئچمهسئوینجله ین ایچینده لرلصند .ایدی بوش ین هامیسیرللبیری صند

 ،زونه بیر یئر سئچیبؤاورتاالردا ا ا ساریباشالدی و پنجره طرفده خیابان
یلشدی. لیب ا  هر ده گئایکی دقیقه قاالندا شوف ـت بئشه بیرادو. ساعراوتو

ر ده ئدی. شوفرخوش گلمی آرتیقو داها  ایستیدن یکشئون ایچی اآوتوبوس
 آیاق  بیر نئچهقاچماقدا اوالن بئشده  ساعاتیئرینی قیزدیراندان سونرا دوز 
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. الردیلریله دانیشیربیرـ بیرگوله  ـ گوله اراق داقاچالر سی گلدی. قاچانهس
یه یرهتئز ایچ چاتدیریب،ا آوتوبوسوورا  ـنفس وورا ـنفس یزلرینؤاونالر ا
 ،لر کیدیای اؤیرنجیاوچ آیری اوالن دن اونیوئرسیتهآیری لر. اونالر گلدی

و آوتوبوسیدی و ا رینداالللری ده دا«کوله»لر. اونالرین دیجکداغا گئد
، یه گیرندن سونرا دوز گئدیبیره. ایچالردیاوچون قاچیر مکلدن وئرمها  

وام اشیب و دانیشماالرینا دهیلبیرلرینین کناریندا ا  ـده بیرلرلصندآرخا 
یا بیر تکان وئردی. یهام ،کوتو سیندیریبواونالرین گیریشی بو س. لرائتدی
 لهنروو ه قستالیوادیشلی چارخینی( ) سینیون دندهآوتوبوسر ده ئشوف
 .یشیب قازا باسدییهد

دی. چاتتوبانینا وا «پارک وی»دن سونرا بئش دقیقه آوتوبوس
ماشین . جاده ده چوخ آز گئتدیفینه هی طرنمئیدا «تجریش»اورادان 

نوب ؤسیلدی. بارات دهلری چوخ تئز کسهلرین سیلشنا   آرخادا ونوردو.رؤگ
یوخویا لرینده هامیسی ینیالری چباش ،کی گؤردوا باخدی و یدالی

یدی. هله هاوادا ا سرین کشیئو ا ایستیون ایچی آوتوبوس. لرگئتمیشدی
دا نئچه دقیقه سونرا یوخو توتوردو،  ی. باراتایدی خبر یوخ قدانالنماقایشی
نه آختاریر. هر بیر شئی  ،بیلمیردی کی قه باخارایشیئا ایله ق تید آما

 .نظره گلیردیفرقلی گوندوزدن 

هاوا بیر آز  ،کی ئتدیس اینندن سونرا حؤسینی دنگهؤد «وینئا»
دان بیر آز ساعاتیاریم چاتماسی ینا نمئیداتجریش  ونآوتوبوسالنیب. قایشی

 «درکه» سونرا چاتاندانا نمئیدایولدا چوخ آز ساخالدی.  سوردو.چوخ 
دوز وب، دان دوشآوتوبوس لراؤیرنجیدوراغینی آختاریردی. او بیری 

تانیدیغی یئر طرفه یوال دوشدولر. بارات یولداشالری دوران دوراغی 
، خبر آلدی کی دن بیریندندا ایتمهقهامی داغیلیب و قارانلی ادیغی اوچونتانیم
یرنندن سونرا او طرفه ؤدوراغین یئرینی ا «؟ررکه دوراغی هاردادید  »

تانیمیر و بیرینجی  یمیک هئچ ،کی گؤردوی. دوراغا یئتیشنده تدیئحرکت ا
کوله  ریوک بیؤزوندن بؤ. تئز اریوخدویم ک هئچن اوردا یندلراؤیرنجی ایل

لینی حکم ا  ؤ، موبروشؤقاباغا گلدی و اونونال گ «نور علی»اوالن  یانیندا
ال تانیش اوالندان سونرا ونسیخدی. سونرا نئچه نفر آیریسی گلیب و اون

. الردیرمال و عادی سوال خبر آلون دنهاوندان نئچه  ،یبدئیآدالرینی 
س یدوستالر ایچینده حاؤزونو سانکی، زونو تاپیب و ؤا قدربارات بیر 

 ئتدی.ا
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الر. ردانیشی «جهرکوت»لریله بیر ـبیرنئچه نفر  ،کی گؤردو آندابو 
احوالدان سونرا بو ـفئدی. بو کهیلئاحوال ا ـفئاونالرا یاخینالشدی و ک

لر. ابراهیم یدیا رد نفرؤ. اونالر دائتدیوام ارد ایل دؤاونالرال د قیولداشلی
ایکیسینین ده آدی لر. او بیری ایکی نفرین هر یاید حمید تبریزلی ایله
 نی داآدالریجا سوینآدالرینین دالیسی نیدی. اونالریاسماعیل یا
سماعیل یا»و یا  «ااغراسماعیل میا»و یا دوغوم یئرلریله.  لرردیییهسلهس
لر هامیسی ایکینجی ایل او بیری ،اوچونجو ایل اراغاسماعیل میا. «شکینیم

 آرتیقلر. بارات بونالرال تانیش اوالندان سونرا داها یدیی الراؤیرنجی
 ائدیردی.س یزونو دوست ایچینده حؤا

کوله ده باراتا وئردی.  اورتابیر  «علینور»لری پایالشاندا کوله
دی. ئدیرا حیسز وجودونو چوخ آغیر ؤو دالینا ساالندان سونرا انبارات او

اونالر  ،دی کیهدقیقه چکمالرینا مینندن سونرا اون بئش آوتوبوس «درکه»
ـ یاواشدان دوشندن سونرا هامی آوتوبوسدا را. اوالرچاتدیینا نمئیدادرکه 
یوال دوشدولر. بارات دا ایکی  ،دوزولوب سیرایابیر اوزون  یاواش

یه یشئکنددن ا یاواشـیاواشاونالر دوزولدو.  یوالین آراسیندا لسماعییا
 تزه. اونالر الردیحرکته باشال ا طرفداغ آدیندا «کلک چال» ،چیخیب
اوزو یوخاری بیر آخار سویون قیراغیندا یول  الر.چیخیردیکنددن 
بلکه  ساعات. رگون چیخمامیشدی لهالنیردی و هقایشی تزهلر. هاوا گئدیردی
  .دیراوال میش()یئددیه یاریم ساعات ایشلهآلتی یاریم

الری آیاق ،کی ئتدیس ایگئدندن سونرا ح ساعاتبارات یاریم 
. بو دولدوروردو هاوایال تزه یسینلیر. سینههگ کیکسی اسر و نف  ییآغری
یسه اوال بیلمزدی. داغدان یقاوم هئچکی هاوایال سیندهجاده «دهاجمالز»هاوا 

یدی. گونون ایشیغی داغین یوخاری ا دوروز یاشی کیمی ؤآخان سو گ
لگه ؤک لهه ،کی رالر دوزدوآشاغیندیرمیشدی. ایشیقالالرینی باش

رپه اوشاغین ؤالرین پارالنماسی اونالرا بیر کیوخاری آما، الردیآلتیندای
طبیعت و اونون و طراوت وئرمیشدی.  قکیمی پاکلیلوغو معصوم

اونا تماشا  قیران قاالرائسینه حبارات معشوقهاوالن  قیعاش اورژیناللیغینا
سونرا بیردن هامی  ت گئدندنایاریم ساع ماغا باشالدی.و لذ ت آپار ئدیبا

 .الردیبیر یئرده دایان وبدور

 «اوستانینبختیاری »سی و اؤیرنجیردونجو ایل ؤجمعین ایچیندن د
 وزونؤلیب و هامیا اهاورتایا گبیری آدیندا  «احمد»اوالن  رینداناوشاقال
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مسئولو اودور. داغا  پروقرامینیننین بو هفته ،دی کیئد تانیداراق،
دانیشدی و هامینی  قدربیر  مک حاقداایشلهجمعی دیرماشماغین اصولو و 

اوزاق اولماسینی دن کرمؤز باشینا بیر ایش گؤیا ا «لیکفردیتچی»
 ئدیب، قروپونتوصیه ا یسینگئتمهسیرا ایله  قروپون. سونرا دیایسته

 تانیتدیردی.گئدنینی  اآرخادیا  «عقب دار»دا گئدن و قیا قابا «نجولوؤا»
 ـساب ئو ح اینتیظام ـماظیبو داغا چیخمادا بیر ن ،بارات آنالدی کی ،لیکلهبئله
 .تاب واریک

آلتی یاریمدا داغین  ساعاتبح وص ،روردو کیؤبله گواو تعج   
دا دایانیب سویوقلرینده نییا   کینؤک قولو آچیقبیر  اوشاقچوخ بیر شونده ؤد
بو اونون دا یوک چینینده گئدندن سونرا  ساعاتلر. یاریم رده اوشومو هئچو 
ماقدان چیخار یینیینهؤک آماجانی قیزیشیب،  ،یدی کیا س ی واریح

س اوستونده ئمئریپ ،ترینی آخار سودان دولدوروبیاونالر ک .قورخوردو
رمایال دورمک وپنیر و خ ،رک آراسیندا یومورتاؤچ تزهلر. دیهچای دمل
 یههمئی، شیبهیلا   ،بیر یئر تاپیب ینده هر بیرییهتداغین ا   ،دوزلدیب

والن بو ن آراسینا قویییدورمهدن بیلمیردی نه هئچ. بارات الردیباشال
یرمی ایبتله هره بیر چای ایچیب و ؤوندن نتلیر. اوسهبئله خوش گمعجون 

له ئا یننهدا گئدقزویله یوال دوشدولر. قاباؤدن سونرا دسته باشینین سدقیقه
لرینی ین کرپیجبینانبیر ماسی سانکی آت ینالرینآتدیم ،یدی کیا مهارتی وار

لجه چوخ یونگول ردیییهبنزسینه مهدوز له ئا قیولو توتارا «ائنیشلی». او 
رعتی وحالدا س یسین. عینیشالری و جانی قیزآیاقهامینین  ،گئدیردی کی

 ائنیشیمجبوراً  راسین. سونهمرآز گتی نفسیم ک هئچ ،دی کیئدیرتنظیم اله ئا
 .الردییا چیخماغا باشالیآتدیم یوخارـیم، آتدکتوررؤآغیر گ قدربیر 

یه نمهورؤلری آیدین گکتو ا   قشو آچیؤجا داغین دقیا چیخدیییوخار
ی قیزیل کیمی لساری رنگ کرهلنلرینه سپهکباشالدی. گونش داغین ات

تئزـ . بارات سیغالالییردیزلرینی گؤلرینی پارالدیب و اونالرین کاونون ات
نین هاواجانی دیریلیردی.  انداوایال دولدوراسرین ه و تمیز سینیسینه تئز

هیجانا  ،لوالری اویادیبلوی اونون وجودونداکی بوتون سیسیرینلی
الری یئردن یئرده قوروموش اوتالری و تیکان یبگئتیرمیشدی. یئل اس

چاتمیردی و اونالر بوتون یردی. یئلین گوجو اونالرا یهایست ققوپارما
 .الردییاپیشمیشبرک لریله یئردن پنجه
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ینه ی رنگیؤگ ایلهیاشیل هاه الری قالرین یارپااوتولیکککده ورهؤد
اونالر  هد قدربیر  قوناراق هاونالرین اوستون هیئ. سحرین شالرچالیردی

اونالری یب اونالرا جان وئر یلتیسیپارلر. گونون یردییهکول رنگینه بنز
وخوسو باراتا قباراتا و باراتی اونالرا گولدوروردو. اونالرین عطری و 

ندان بیر واوتلیککبو ک ،گیله دئدی کیسماعیلینوب اؤیدی. دا چوخ تانیش
 .الررایچینه قاتا آز چایین

اونالر  .الردیدانیشیغا باشالمیش الگیل باراتسماعیلیا یولدا
 موشتوتدن شکینیم، استادالریناموش لریندن توتنین درساونیوئرسیته

الری و اونالرین ماادا یاشاین و اونالرین هارو سولدوزا قدر، بارات اراغام
یدی االرین ایچینده ق. بو دانیشیالردیدانیشیغا باشال حاقدادا اولماالری اهار
سیله بیر دسته هباشدان اوجا س هبیردن بیر آمادان ، ادی هارهبارات بیلم ،کی

نالرا قاریشدی و بیر الریال هامی اوما. اونالرین باشالالردیاوخوماغا باشال
 . الردیباشال ااوخوماغ ماهنی جافارس

...........ای بهار آشنا   لنشین ...........آمده سوی چمن. تا بهار د
 .........بر سرم سایه فکن .............". 

لذ ت آپاریردی.  ،وئریب قوالق یالنیزبارات ین هبو ماهنینی بیلم 
ده تکرار کلری اونالرال بیرلیلومؤیندا، او تکرار اوالن بداوامماهنینین 

 .باشالدییه ئتمها

یه رهؤود ،الرا تیکیبقزون اوزاؤاوخونا بارات گـ ماهنی اوخونا 
ی. اونالرین اوزلرین یردیهلباخیب. داها گون اونالرین اوستونه ده سپه

زونه ساتاشدی ؤقیزدیریردی. بارات بیردن گ آرتیقالرینی جان سیغالالیاراق
دا بیر آیری دسته ده داغا قلرینده اوزاکداغین او بیری ات ،کی

نوب و ؤدی. او دا دؤسترراغایا گامسماعیل ی. اونالری ادیداقدیرماشما
نوب و ؤ. سونرا او دلرایدی داقخماقالداغینا  «پلنگ چال»اونالر  ،دی کیئد
سماعیل اونالری یباشالدی.  ا یهمهئین آدالرینی درالکی داغدهورهئچ

یب چکردک کیمی ؤبوغازینی ا ،بارات باشین اوجا توتوب قتانیتدیرارا
 ،آچیلیب آرتیقسی و بوغازی ردی. اونون سینهیباخلره «زیروه»بیر بهبیر
رالرینین ماادبوغازین اوجا توتاندا آرخاسیندا اوالرکن لیردی. کوله ئنهگ

 ئدیردی.ا حیس یسینچکیلمه

 «توچال»الر ایچینده بو سیرا داغ کی، دئدیاسماعیل اونا 
. اونالر بیر اوالرمتره قدر  3800 ر و هوندورلویوهامیسیندان اوجادی
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یاریمدان ت ایل بیر ساعگر. باراتلکجه ده گئدهیزیروهسونرا او  دند توم
باشینی  قشا و اوخوماماات ،الرقدانیشی ،کی ر. او دوزدورلدییا یولدا قآرتی

ر الاوشاق. ئدیردیا حیسکوت اوالندا یورولمانی وس آماقاریشدیرمیشدی، 
لر. او دا داغین باشینا یئدریدبیر دسته باشینا دایانماغی توصیه ابیربه
ی ی. هر حالدا او یول گئتمهئدیردیی نظره آلیب و امتناع ازامان قباخارا

ریندا بیر الیقشونون اوجالؤی و بیر داغین دیردائتدداوام قدر اتا ایکی ساع
 .جازه وئردییماغا ارکیمی یئرده اوتو کنلیدوز قدر

زلری اوچون بیر ؤا ،یئره سالیبتئز تئزـلریندن ینیلری چهامی کوله
ـ بیر. یول گئدنده الردیشاسینا باشالماالر و طبیعتین تیلشدیا   ،یئر تاپیب

تاپا رصت وفیه ئتمها قشوخلوماغا، حتا دانیش ـروشوب ؤلریله گبیر
باشی هامیا دسته .الردیدوالشماغا باشال ـ بلریله دانیشیـ بیربیر لرینبیلمه
 سه. هر کقالری اون بئش دقیقه اوالجاقاوتورا» دئدی کی، ،نوبؤدتئز 

. هر کس ده سو کجوئریله کمئی جاآلمانین یاریسیرما و بیر وایکی خ
 آلما و سوی ،رماوخاوچ نفر ده  ،او  سو ایچه بیلر. سه،ایستیر کایچم
 او جمعین ایچینده بیرینجی  ایل بارات ق اوچوت تعیین ائتدی.ماپایال

اونونال  ،ی اوچون هامی گلیبیگلدی تزهداغ قروپونا اولماسی و  اؤیرنجیسی
ین یاریسیندان چوخونون آدینی الرداغچی. او ایندیه قدر وتانیش اولورد

 ر.یرنمیشدیؤا
دی ای سیاؤیرنجیردونجو ایل ؤد ،تانیش اولدو کی ایله« اردشیر» ،او

 ،تانیش اولدو کی یلها« جعفر»ده  . هماجاقدیو بو ایل درسین قورتار
 ،جعفر. دیای واربیغالری و سوپورگه کیمی  گؤزلویوزونده  قالین ؤگ

 کینؤک قولو آچیقبیر باشالناندان بح واوچو ده ص ـ اردشیر و احمد
لرینه چوخ هم. بارات اونالرین اوشومهالردیلرینده داغا دیرماشیرنییا  

ب ا  .الردیای یاتیم یههقانلی و اور ایستیالرین هامیسی ی. اونئدیردتعج 

لرینه آلیب و ینیلری چدی. اونالر کولهتبی کلهاون بئش دقیقه تئزلی
نوب ؤ. او دگئدیردی جانبیر ده یوال دوشدولر. بو دفعه بارات جعفرین دالسی

چوخ اونالر یاریم ساعات و یا  ،الردیدن قویماهن ،جعفردن خبر آلدی کی
ایله  تاب اوزویکـ سابئهر شئی ح دئدی کی،. جعفر اونا الرسوناوتور
ویوب، لری سویبدنهم  ،ساالرراونالر چوخ اوتو دیر. بیرینجی،اولمالی
ایکینجیسی،  ؛لری چتین اوالریوال دوشمه ده قالخیب هم بیلر،یه هد سویوق
بو گئدن یولون  اوچونجوسو، ؛الری وارلهله داغین باشینا چوخ یو ناونالری
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. جعفرین الردیین نظره آلمالیزاماناونون دا  ،کی ری ده واردییهنمؤد
یندا دال سیکولهیدی و او ا لردنالپ آغیر کوله ،کیونور رؤسی گکوله
 ی.آتیلیردالرین اوستوندن داشکیمی  «پیشچ  »

و ر وشدسورمو تدن چوخالری بیر ساعده اونالرین گئتمه دفعهبو 
الرین هامیسی یا جا اوخویوردوالر. بو ماهنینماهنی دالیسی نیاونالر ماهنی

یدی. بو ا الریندانلرینین ماهنیلی تیم فرقلیین ایران و یا کالسیک فارسی»
چوبان » «فوناورشید بهبود»سیله هحمید اوجا سکی،  گؤردوبارات  آندا
بونالر بئش نفر تورک هامیسی . باشالدی ماهنیسینی اوخوماغا «قارا
له کیللزؤنی گماهنی ،س سالیبهیئرده س یلیب و هرینین ایچینده یادسته

فارس بیر چوخ اونون  ،کی گؤردو. بارات الردیاوخوماغا باشال
ا د. اونرالواوخویورد لری ایلهز لهجهؤدا بو ماهنینی اونالرال ا الرییولداش
تیریب و هگ یسینماهنی ین چوبان قارای. آذربایجانیاراند حیسبیر  غریبه
ز داستانینی و مدنی تینین ؤا ،یبیالریندا قوزوالری یان داغتئهرا

ز ؤپایالشیردی. بو ماهنی داها اونون الرینی او بیریلرله کیللزؤگ
سی او بیری فارس هدی. چوبان قارانین سای وارلیغینین ماهنیسی

 .دیهسلنمهالریندان آز سماهنی

ن آزی ن قیزالردان ا  داغا گل یاندا باشا دوشدو کی،وبو ماهنینی اوخ
لر الردان دا نظره گلیردیایکی نفر آیری اوغالن ـو بیر دوربیری تورک

قیزالرا یاخینالشیب ائدیب ت عروالر. بارات جتورک اولسون ،کی
و اوندان خبر آلدی  یبپرویزه یاخینالش آمازدی،  بیلمهاونالردان خبر آال

دا نتئهرااو  دور.او دا تورک کی، یرندیؤا .یا یوخ دورتورک ،کی
 سؤزلریدانیشیغیندا چوخ فارس  جهو اوچون تورکییودوؤدا بااور ،یبییاشا

 ی بیلیردی.شخسینی یاتورکجهتورکیه  آما دیر.یشلها

ده جهحدسیز درهین قانینی ماهنیسینین تاثیری بارات «چوبان قارا»
قارا چوبانین قوزوالری یایماسی  لهشونده هؤ. او داغین دتیریردیگهجوشا 

 ،دوالشیردی. جعفر اونا دئدی کی ئدیب ـزونون قاباغیندا سیر اؤاونون گ
 ،نیبهیرؤاونالری ا ،الر اوچون یازیلمیش دفترلری وار کیاونالرین ماهنی

دفتری  ،گئدیبرا اوستوندن یازا بیلر. سون ،آلیب وچونامک ازبرله
 ،گلیب« احمد»باشی دا دستهسیرا ـگئتیردی. آراباراتا  ،باشیندان آلیبدسته
یردی. او بو یهایست کاونون راضیلیغینی  بیلم، ین حالین خبر آلیببارات
 .دیای باشیبان و متین بیر دستهیمهر ن،چوخ دوشونقروپو اوچون  چیداغ
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. باشالدییه هرستمؤالری گاونا ماهنی یببیر دفتری آچجعفر بیربه
اونالرین موسیقیسیله  یوب،زو باراتا اوخوؤالردان اماهنی دنهنئچه  ،او احت  

ـ او دفترده بئش  ،کی دوشدوباشا بارات  دی.ائتمک ایستهی تانیش بارات
ً اونالرین تقریب ،کی رماهنی واردی وتورک هد دنهآلتی   یهامیسین ا
 آندادن بیلیردی. بو ازبر بیر قیسمینیدا  نچوخونو ن. اونالریرمیشدیتائشی

و جعفر ده  شینالرین بیرینی بوتون دسته اوخوماغا باشالینماه دئدی کی،
یله برابر اوخوماغا اده دسته کال بیرلیبارات ،نی تاپیباو صفحه

 .الردیباشال

 لهلر و هیول گئدیردی ،یدی کیا یاخین اتااونالر ایکی ساع
 حیسوئرمیردی. هامی یورولماغی  یسجازهیا قمارباشی اونالرا اوتودسته

 گؤرهداغین باشینا آز قالیر. اونا  دئدی کی، ،نوبؤباشی د. دستهئدیردیا
بیر ده قالخماالری چتین اوالر. داغین باشینا  ،ساالررر. اوتوبیلمزل دایانا

لیر، هلر آغیر گنفس دیرلر.لیهله دؤزمهات قالدیغی اوچون یاریم ساع
ـ دایاناقروپدا هامی  لهه آماردی. یآغری لریعضلهبوتون  ،کیلیرهرالر چمااد

 قروپوشخص دا گئدن ققابا» ،باراتا دئدی کی ،نوبؤگئدیردی. جعفر ددایانا 
 ،رعتلی گئتسهون و سییئآپاریر. او بیر آز بوندان یزل ؤچوخ گآستا  ـآستا
 قروپونون به بیر داغبیر ،یباشا دوشدو کبارات  آنداگئده بیلمز. بو یم ک هئچ

 لیدیر.نمؤا قدریر و نه یهایستو تجروبه مهارت  قدرلری نه مسئول یت

الری یوک داشؤبـیوکؤدا بااور ونوردو.رؤدان داغین باشی گقاوزا
دان داغین قاوزا کی، ینین اوستونه قویموشدوالرـ بیربیر الرداغچی
لرینین کتشوندن اونون ا  ؤداغین د اونالر .ؤرونسونگ ،تانینیب سیزیروه

لر. داغین گئدیردییه طرف سیرادا زیروهدا بیر قبیرینین باشیندا بیر یوال
دا آشاغی. ؤرونوردوگ سیـ یؤرهیانبوتون  دئییل، هر ایکی طرفی جهتک

طرف  یهزیروه ،بیلیردی. او گؤرهبارات  هایکی کندی د ـبیر ادا حت  قاوزا
 ،داغین اوستوندن ایکی طرفه باخیببیر ده دیققت گؤستریر،  ؤوبوتیه هتمئگ
 ؤرونوردو.دا هر شئی نه قدر کیچیک گآشاغی. قالیردییران ئح

م یآتدبهیماونالرا آتدباشی ین هداش قاالسینا بنزبیر نین کیچیک زیروه
گئده آغیرالشیردی .  ـیاخینالشیردی. یول قیسالیردی. اونون نفسی ده گئده

ی گؤزلروورا  ـو نفس وورا قآغزی آچی نینکس دانیشمیردی. هامی هئچ
سیندان اون آشاغیداغین آغیر بیر یوک  الریندادال قداش قاالسینا باخارا

آتدیم  ـ لر. آتدیمداش قاالسینا دوغرو گئدیردی  .الشمیشدیآغیر آرتیق قات
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بیر  ادآن. بو الردیچات یهزیروها و یهامی داش قاال ، نهایتالردییاخینالش
لریندن ساالندان سونرا نیییلری چو کوله بورودوسئوینج هامینی 

 .الردیباشال دانیشماغا ئدیب،ا قشوخلو گولوب وـدئیب

یه باخیب و ورهؤنین باشیندا هامی دزیروهن جیهاون دقیقهـ بئش 
 ،کی رنی بیر آغیر دومان آلتینا آلمیشدیتئهرا. لرؤستریردیالری گقاوزا

چیرکلی ین هاواسینین نتئهرا ااوند ؤرونوردو.گ یالرین باشبینااوجا یالنیز 
. بو داغین باشینین تمیز هاواسینین گؤردو اؤز گؤزو ایله اولماسینی بارات

گیلدن بارات دبولو پارچا شونده نئچهؤیرینی بیلدی. داغین دهقدرینی و ددا 
ه قدر ی. بارات ایندیدیلگه سالمیشؤلومونه کؤداغین بیر ب ،دا دایانیبآشاغی

شا ماات گؤرونتونومیشدی. بو همالری ایزلهدبولو قا باخاراییآشاغیوخاریدان 
ینین آلتیندا آیاغ یده شهرکیوکلوؤن بتئهراو داغین باشیندان ئتمکده ا
. سانکی داغی  ئدیردیا حیسیرتلی گوج ئز وجودوندا بیر حؤله اکرمؤگ

الر و دم بولوماادا داغین باشیندا و تقبو اوجالی او ر.داغین اوستونه قویا بیل
 .یدیا ینین آلتینداآیاغالر اونون قآبادانلی

رالندی. یاو یئلین قاباغیندا چای حاض زاماننه  ،دی کیهبیلم هئچ
 حت ا، غو هامینیاولدو سویوقگونون قاباغیندا بو قدر  اداغین باشی حت  

نفره هر ئنه ده یلر. یسینئگ کینؤبیر قالین ک ئتدی کی،گیلی مجبور اجعفر
 . باراتالردیمک اوچون پایالئقال یارتویاریم آلما و بیر پ ،رماوایکی خ

او سویوغون و  ئتدی،ا حیسزو ؤا ،کیلرینی اوموردو ئمکدا ناهار یااور
باشی هامینی دن سونرا دستهکمچای ئییب ـیلدی. یئیمکن دومبو یئلین قاباغیندا 

. اوخوسونالر چاغیردی کی، زیروه ماهنیسینیسینه ورهؤداش قاالسینین د
و  قراشماغزل طبیعتله اوؤگ ،تیندنهدروو ق ین گوجالرداغچی بو ماهنیدا

 اولونور.حبت ؤصن لرله ساواشماداکاونونال چتینلی

 آندابو  دی.غیالر قاالنان یئره یباشی هامینی داشاوندان سونرا دسته
کی هدورهؤبیر دجعفر اورتادا دوروب. سونرا جعفر بیربه ،کی گؤردوبارات 
 ایله لا  لری زیروهتک ـ تک  ،. اوباشالدیدیرماغا لری اونالرا تانیتزیروه

و اونالرین ی لرزیروها اوالن اوزاقد اردی. او حتییئد یآدالرین ؤستریب،گ
 .دیریردیتیانتلری ده ین زیروهونمهرؤگآرخاسیندا اوالن و 

 :الردیباشال وبحلقه وور ییرمی()ده سوندا هامی بیر گیرده
 قباشالیاجا حرکت. هر کس بیر لرینی قیزدیرماغالرله بدنیومشاق حرکت

لر. دیکجاون دفعه تکرار ائدهـ ده اونو بئشکلر اونونال بیرلیو او بیری
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باشی قورتوالندان سونرا دسته لرحرکتچتین توتوب  لردنحرکتساده 
ا یآشاغیباشی قورتوالندن سونرا دسته لرحرکت. ینرالشیحاض هیهنمائ دئدی:

جا سیننین دالیهدا گئدققابا قسینی دالینا آالرا. هرکس کولهوئردی قرار یهنمهائ
 .یوال دوشدولر ،دوزولوب سیرایا

بونا  ائنمک آشاغییدی. ا تاراح بیر آز ائنمکا ییآشاغداغدان 
گلندن سونرا فتح اولونموش اوستون یوک ساواشدا بؤبیر  ،یردی کییهبنز

یه ائنمه آشاغیلر بو دفعه داکی کولهیه گیریرسن. دالیرهکاخین قاپیسیندان ایچ
رعتلی وو س قآچیالر دیمتدی. آررعت وئریوو اونا س ئدیبمک اؤک

 قالر قاچاراآت سانکی، ،قویولوردوائله برک یئره الر آیاقو  آتیلیردی
 .دؤیورلرالرینی یئره آیاق

ا ییآشاغ اتام ساعیچیخان یولو بلکه یار داتاا ایکی ساعیاونالر یوخاری
، نسبتاً ان یئردهباشالی تزهسویون آخاری ـ لر. اونالر  یولون یاریسیندا ندیائ

ئنه ده آخار سویو ادا یرلر. بوقرار وئردی یههمئناهار ی ،یئر تاپیب دوزبیر 
ین تسااین بی. چاالردیباشال ایناتماغااوستونده ق سئمئپر ،ه دولدوروبیترییک

ی ناهاری یدیرلر آچیلدی و هرکس گتیرهفواونون کناریندا س ،یبیرالیحاض
 ئمکهرکس نه ی کی، ینین یانینا دوزدولرـ بیربیراونالری  ،یه قویوبفرهوس

ستورانیندان ئنین راونیوئرسیته ،کی باشا دوشدوسین. او ئاوندان ی ،یریهایست
 ر.لگئتیرمیشدی رناها ایچینده مادا اورایا قابال

 یهمهئیئده ـ ائده ا قلریله شوخلوبیر ـ بیردانیشا و  ـاونالر دانیشا
لذ ت  ،بییئناهاری یده حیطومحب تلی بیر م وبگولـ  ئییب. دالردیباشال
. اوندان مکلشدیؤهامی کماقدا غیشدیرینی یسوفره. سونرا الردیآپاریر

ده هامیسی توپالندی. هامی  ینلربیلیکی زهالر یویولدو، یئردسونرا قاب
آیریلمیشدی. اونالر بو  اختو ساعاتیردی. ناهار اوچون بیر یهزلؤگ یچای
 .ئدیردیفاده ایستیاوچون ادینجلمک ی ساعاتبیر 

الری گلمیردی. هامینین قدورما اآیاغهامی چایی ایچندن سونرا داها 
هر حالدا  آمالر. یردییهایست کیلشما   ،بیولری سویوقارنی دولو و بدن

قالخماغا قرار  اآیاغباشی لر. دستهدیای لیهگئتم ،یوال دوشوب ،قالخیب
یوال  ،یبآل لرینهبئللرینی قالخیب و کولهرینه ا رینه ـ ا  وئردی. هامی 

گئدیردی. دالدا گئدن ده هامینی  یاواشدا گئدن قدوشدولر. بو دفعه قابا
بیر  هئچ ،یوردا باخیردی کی ـقالماسین و یئر گئریدهکس  هئچ ،یردی کییسا

 .شئی یئرده قویولماسین
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لری قیزیشدی. اونالر د ت گئدندن سونرا اونالرین بدنوئنه ده بیر می
طرفه  آشاغیبیرآز  یزلرینؤو ا الردیالرین قالدیریردیمتآ یالنیز
. الرچاتدیردیا ییآشاغ یزلرینؤله اای رژیئنئن آز اا   لیکلهئلهلر. بیردییهلایته
ا ییآشاغئنه ده بیر نئچه ماهنی اوخودوالر. گون ده اونالر کیمی ینه ؤد ـنهؤد
. الردیکندینه یاخینالشیر «درکه»آخشام یاخینالشیردی. اونالر دا  ئنیردی.ا

 تنقیدی جلسه قورماق اوچون باشیمیشدن بیر یئرده دستهمهکنده گیر
و تم اولماسین آخشام اوسینین الزبارات بو جلسه .وئردیقرار یه یلشمها  

 .ردیییهایستک نمؤائوه د داغ پروقرامینین تئز بیتیب،بیلمیردی و او 

باشی دانیشیغا والر. دستهاوتورد قوروب هر حالدا هامی بیر حلقه
 اوالر اوتورومو «تنقیدرامین آخیریندا بیر قهر پرو دئدی کی،باشالدی و 

وئرسین. بارات بیرینجی  ندایحاقق یمداغ پروقراهرکس نظرین  کی،
لر کئچدییینی بیلمک چی اولوب نهتماشادوغو اوچون داها چوخ سی اولدفعه

 اختآز ودینجلمک اوچون ه چیخاندا تایکی نفر اوس ـ. بیرایستردی
ایکی  ـاردشیر اونالرین جوابین وئردی. بیر ،لر کیدیتنقید ائتدن کوئریلم

اوالردی،  یاخشی لر کی،ر و دئدیلتنقید ائتدی یاولماسین آزنفر ناهارین 
گئتیریلسین. مک ئچوخ یستورانیندان ناهار اوچون ئنین رونیوئرسیتها

 بیردن لرینکمئمک یئی لریه گتیردیکلریندایکی نفرین تک باشینا جیبـبیر
قروپدان هر کسین  تیالراقده اونالرا قاعوضولر  او بیری ،اولوندو کی تنقید
. لرتنقید ائتدی  لهای تدیشیی هرمؤو یا بیر ایش گ کمئبیر شئی ی کنار

 ر.کنده ساری یوال دوشدول ،جلسه بیتدی و هامی قالخیبلیکله ئلهب

تجریش  ،ونا مینیبآوتوبوس «تجریش»کنده گئدنده اونالرین هامیسی 
اوخوماغا  هنیما یلیقالون ایچینده هامآوتوبوس. لرگئتدیینا ساری نمئیدا
عظمت یوک ؤاوخوماغا بیر ب دوغوتولو اوللوسین گورهس ،کی الردیباشال
حالدا  ی، عینسارتدرت و جودان ققاوخوما زلری دهؤدی. اونالرین ایروئر
 .الردیآلیرلذ ت دا 

لر. اورادا اونالر ندیائ دانآوتوبوساونالر  چاتانداینا نمئیداتجریش 
تدییی گئ مئیدانینا «اسفند 24». بارات الردیلریندن آیریلماغا باشالبیر ـ بیر
 «اسفند 24»ب نفر اولو ال یئددیقروپ لیکـ آلتی نفربیر بئشاوچون 
 یننتئهرالر ده لر. او بیریالرین دوراغینا گئتدیآوتوبوسگئدن  مئیدانینا
ایکی »ده کال بیرلیلر. باراتالرا میندیآوتوبوسیئرلرینه گئدن فرقلی 

 قماروتوبوسدا اوتوآلر. ابراهیم و حمید ده او یولو گئدیردی الر،لسماعییا
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 وبه دورتاوس قیاآاونالرین هامیسی اوالراق  . ناچارایدی اوچون یئر یوخ
یردی. یهالری دوردوغو یئرده تیترآیاقین . باراتالردیلردن یاپیشمیشدیرک

یئر اوتورماسی اوچون  ینگیلندی و باراتائیولون اورتاسیندا بیر نئچه نفر 
 .آچیلدی

سماعیل، ابراهیم یلر. ائندیا بیر ـ بیررینین هامیسی الاونون یولداش
دا قباشینا آخیر دوراتک لر. باراتائندیخیرا قاالندا آ قو حمید ده نئچه دورا

دان ائوه گلنده اونون دوراقائوه طرف یوال دوشدو.  ا. او تک باشینائندی
الری یونگول نظره آیاقدن قیزارمیش و ایستی ، اوزوقسی آچیسینه

سینر بیر جانا سو آلتیندا ایستی ،میشدی کییلهئلیردی. او چوخ  هوس اهگ
  مسین.یچ

یندان چیخاردی، قالین آیاغالری آغیر پوتون ن کیمیائوه گیراو، 
بیر  قنی آالراهاواالری سرین اقیآیندان چکندن سونرا آیاغالری دا جوراب

 «مداآماح» زونوؤا کتوررؤپالتار گ تالآ بیر دست راسون .دیالرتالاراح
 او قدریندن سونرا ئپالتار گ آلت ،یئتیردی. او چیمیب سویون آلتینا  ایستی
زونه ؤیلشدی و اا   ،اوچا بیلردی. او گئدیب ،قاناد آچیبوللشدی. سانکی یونگ

ین گؤزلرسینا دایاندی.  او ماشک باغآلؤد ـانغیور ،کوبؤبیر چای ت
 قالری اویالووللاونون وجودونون بوتون س آماردی، ییهایست قیاتما ،یوموب

الری زون یوماندان سونرا بوتون داغین اوالیؤلر. او گیدیه او حرکتد
 .الردیدوالشیر ،گلیب بئینیندهاونون 

یئتیمچه « ختاروم»و هوشنگ تاپیلدی. شام اوچون توسا ماآخش
له ای ییهرؤالواش چ تزهغیشدی و ینین باشینا هامی یسوفرهیشیرمیشدی.  ب

ین ی باراتگؤزلر هوشنگین» ،کی گؤردو. بارات الردیباشال یههمئاونو ی
بو بیر یئنی یولون  ،النیردی. او بیلیردی کیقشیییندن ایهداغا گئتم

ین دا بو یول هر قویوب. بارات آیاقبارات اونا  ،کی دیرغیجیباشالن
دا اوالن دیسیپلین، اردی. اورییهایست کاونو گئتم ،اونا سئوینیب دیرسه،نه

ین الر باراتزلر و ماهنیؤدا اوخونان سااور ،الرقئچن دانیشیکدا ااور
اوچون چوخ یه قالخماق زیروهیدی. بارات دا ا زلرینه یاخینؤاورک س

 قدرنه  قچیخما یهزیروهاو  ،کی ررموشدوؤغرورالنیردی. او عملده گ
 ...رچتیندی

داغا گئدیردی.  آردیجیل هوشنگ یالنیزباشیندا اوالنالردان  سوفره
ز ورمؤلر. همیشدیدن چوخ گئتمهایکی دفعه ـبیر سکندریا ایله ختاروم
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میشدی. هگئتم هئچگیل ده احمدیا گئدیردی. «شیر پال» قتفریح اوالرا یالنیز
 حاققیندا گئدن داغدی، ای سیاؤیرنجیر ده کی بارات کیمی بیرینجی ایل یناص

یه هئچ بیر تپکی گئتمهداغا اؤزوندن دی. او آسیر ققوالماراقال الرا قدانیشی
. ییرده گئتمک ایستهجکگلهسی وار یا ههو یهگؤسترمیردی کی، گئتمه

  اولدوغونو بیلیرمیش. چتیننه قدر میشدان اونون او داغا چیخمائمک، د

 قشیآندو و ضبط صوت دا ؤالرا دضوعؤالر داغدان آیری مدانیشیق
ی آخماغا گؤزلرین دا بارات و یرییاماهنی دان بیر ین ساراشلیئسوح

بونو  آنجاقصاباح نه درسی وار. او  ،یردی. او داها بیلمیردی کییباشال
. اونون کجیه گئدهاونیوئرسیتهوزدا ققدو ساعاتصاباح  ،بیلیردی کی

 ،یئرینی سالیب ،الرینا گئدیباوتاقز کیچیک ؤادا دا اوالنقی آخماگؤزلر
ا قدر زامانلر نه او بیری ،دی کیهبیلم هئچدی. او تئچیریب یاکچیراغی 

 .الردیدانیش ،شیبهیلا  

صاباحا قدر داش  ،یله بیر شیرین و آغیر یوخویا گیردی کیئاو ا
. ائتدی حیسدی. او سحر چاغی قالخاندا بوتون جانیندا آغرینی تکیمی یا

ده  ینین ایکی طرفییهقوروموشدو. کور ،یبیاونون بدنی بوتون خامال
 ،ن چاباالدیبیرالآیاقا قدر قوروموشدو. یآشاغیکیمی یوخاریدان  قزوال

دی یرنظرینه گلئدیب، س  اییول گئده بیلمیردی. او بوتون جانیندا آغرینی ح
بیر داها آغریسی دا ، آچیلیب سیماجانینین خامالتمکله یول گئ آرتیق ،کی
 .گئدر

 ،قویوب چانتایارینی بیر کیچیک التابیو فیکیر باشیندا کب
 ،رکؤچ ـنیرپ ،یئرلشدیریب اوندادا بیر پالستیک کیسه ایچینده  الریپوتون

یلشندن دا بیر یئر تاپیب ا  آوتوبوسیندن سونرا یوال دوشدو. او ئشیرین چایی ی
یلشدی. اونا داها ا   ،یبینین قاپیسینا قدر یئریندن قالخمااونیوئرسیته اسونرا حت  

 و،، اوچونجاولموشدو. اونون ایکینجی موحیطبیر )فرقلی( یشیک یهج دئکال
دی. او ای الری وارالریندا تانیشی و یولداشالسیایل ک وردونجؤد احت  

اوچون چوخ سئوینیردی.  قده تانیش اولما ایلهابراهیم و حمید  ،گیلاسماعیل
 .سالمالشیردی ،روبؤگ یاونالر قندا دوالناراواو سال

ری اونا تحویل النوپوت ،ئنه تاپیبینی ونده نورعلیتناهار اوس
رینین یانینا الاوشاقداها چوخ ناهار چکدی و داغ ینده ئی ناهار اوئردی. حت  

 وار قبالیایله  یوؤناهار اوچون د ده ناهار یئدی.کاونالرال بیرلی ،گئدیب
"کوکا"  د دنهبیر  ،توروبؤآلما گ دنهبیر  ،یبق آلیدی. او بیر کاسا دا قاتیا
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ه یفاکولتهرا هایله یئدی. سوناشتییسی آلدی. اونالرین هامیسینی اکایچ
 .گئتدیالرینا السیکوب، نؤد

رامینا قهر هفته داغ پرو ،دن بیر داغچی اولوبزو بیلمهؤبارات ا
 «سولوقان»لر. بیر دفعه یئرلرده داغا گئدیردی فرقلییازیلیردی. اونالر 

 «اوشون فشم» و او بیری دفعه ده «فرحزاد» ده فینه و بیر دفعههطر
 اباراتا حت   الر.لره دیرماشیردیزیروه الر وداغباشقا فینه و هابئله هطر
. بارات آپارسینزویله ائوه ؤده ا بیر کوله ،لر کیجازه وئرمیشدییا

ینده داغا سحر چاغی گون چیخمامیشدان و هاوانین سرینلی سئوینجله
 قیعاش یهائتمهشا ماات یگونون چیخماسینا و طبیعتدا سونرا ، ماغادیرماش

دا اونون  اونالرال فیکیر پایالشماالری قیشمادان ایله الرییدی. یولداشا
 .دیی اییرلهاوچون چوخ د

آدلی داغا  «پلنگ چال»سی هفاکولتگیلین بیر گون هفته سونو بارات
داها  زامانلر. اونالر کنددن چیخاندان سونرا بیر اوزون گئدیردی قالخماغا

سونرا داغا  ،ینه یاخینالشیبیتهاوندان سونرا داغین ا  ، لیدوز گئتمه
 نلر. اونالریبو یولو گئدیردی اد الرقروپآیری بیر چوخ الر. دیرقالخمالی

لری ده لر، بعضیداغینا گئدیردی «پلنگ چال»گیل کیمی بارات قروپوبیر 
لر. بیر آن دیجکهئدو باشقا یول گ ، آیرییشیبیهالرینی اورتادا دلیو

 چکدی.قتینی ایکی نفر یین دبارات
ا بیر کوله چینینده دوز گئدیر و باشینهوشنگ تک ،کی گؤردوبارات 

زونو ؤیمالریال این آتدهوشنگا جتر اونون دالیسینئده اوتوز م ریناص
یر ئید ،نوبؤهوشنگ هر بیر نئچه آتدیمدا د ماغا چوخ چالیشیر.توتوشدور

و  ییدیگتیر کیکر ده نفس اسیناص «!هین گل دئیبیر آز ی ،اوغالن» ،کی
 ،بیر نفس آلیبدییی اوچون بیلمه توتوشدورا وزونؤرعتیله اوهوشنگین س

ً ناص ،ردی کیییئد  ،دان بیر داش تاپیبقزو ناچارلیؤر ایدایانسین. بعضا
دان قونلوغون آلیردی. هوشنگ ده ناچارلیغیور ،ونده اوتوروبتاوس

 .یردییهزلؤاونو گ ،دایانیب

باجاریغینی باشا دوشوردو. لرینین گئدنغیندا بو حالدا قاباارات ب
حالدا بارات اوچون  یهامی دایانمادان گلیردی. عین ،لر کیگئدیراونالر ائله 
دا کوله قهوشنگ قابا ،کی اوخشاییردیسینه فیلم صحنهبیر دی ئمؤبو چوخ ک

 دایانسین ،یردی کیئیاونا دچاراق جا قاسینر دالدا اونون دالییچینینده و ناص
لر. داغینا گئدیردی «پلنگ چال»اونالر دا  تصادوفاسین. تگئ یاواش و



37 
 

اوزه  ـالری یئرده اوزقدوونندن سونرا ناهارا اوتائبارات اونالرال داغدان 
یه مهگول ـب ییئده اونالر بیر نئچه کلمه دروشمهؤاو گ روشدولر.ؤگلدی و گ

 .الردیتاپرصت وفماغا ده لذ ت آپار یندنییللزؤشونون گؤده داغین دکلیبیرو 
لر. بو ائندیا ییآشاغ ،یوال دوشوب قروپالری ایلهز ؤسی اسوندا اونالر هره
 تیلدی.قا قروپونا الرداغچیر ده یناصدن سونرا بهوآغیر و چتین تجر

دانیشاندان سیندن بهوتجر قائوده داغچیلیهامی بیرلیکده نی گئجه
 آلتعادی سونرا  ،سو آلتیندا چیمیب یتایس مدامااح سونرا اونالر

 قاوزانارا ،یبیآلماغا باشال یالرینقلوغونپالتارالرینین ایچینده یور
 نظری باخیمدان یاونالرالر. آسدی قموسیقیسینه قوالزل ؤگ ینآذربایجان

یه بو مساله هللرحیسلری و کهاور هم ده ،جانالری ،قانالری آما یک.بیلمیر
 ق،آزادلی، موباریزه ه قارشیلموظ اونالری ،کیلر گتیرمیشدیایمان درین 

وب دورشووینه قوبیر ـ بیر لریاوغروندا فعالیت قرینی قوروماالقالی حیلم
« سوسیالیزم»الرینی ی و ایدئاللرینغایهبیلمز.  یندن آیریالـ بیربیرداها و 
ی یللو م آزادلیقی یللم اؤز ایله لر بو دوشونجهنرؤگسینده وشونجهد
 کدرینلی ابو اعتقادآراسیندا بیر اویغونلوق گؤروردولر.  ریالقاح

 دن یارانمیشدیر.عشقاوالن  آذربایجان موسیقیسی و کولتورونه

فیکرت  جاالرساعاتهاواالرینی، هردن ده  قشیهردن آاونالر 
دوغو ون اوخوفارشید بهبود هابئله ،یاسیمفونییس «شور»ون وفاامیر

اوچ یولونا  «شاه»ندا و ینخیابا «شاه»اونالر  ... لریردییهدینلی الرماهنی
آذربایجان و  ،کی الردیتاپمیش ساتانکاسئت یاخین بیر یئرده بیر تورک  

 ،ساتیردی. اوندان گئدیب لریکاسئتی آذربایجان موسیقی ئوزق ،ًخصوصا
بو گئجه ده او ائودن اوچ داغچی داغدان  لر.یردییهدینل ،آلیب لرکاسئت تزه
ئچن کلیب و هعسگر کیمی دینجح یفاتظفردن گلن یدیب و هر اوچو ایق

الر. هوشنگ، بارات و وغرور دویورد یبچیرکئگونون فتوحاتینی نظردن 
 یاو ائوین هاواسین لریگئتمهرین داغچی اولماالری و بو یوال یناص

 وار اؤیرنجیسیندن بیر داغچی دن هرهاونیوئرسیتهیشدی. او ائوده اوچ یهد
اونالرین  آما، ردیتسؤهوشنگ یول گ ابارات ایلهر یناص ،کی ر. دوزدویدیا

 .یشدییهد بوتؤوسینی هاواکیمی اولماالری ائوین  قروپبیر 

 ونوزؤا ایله یمگئی «رنئدوم»گئیدییی ده اونیوئرسیتهله بارات ه
یوک ؤن ب. اونون ا  یاخشی آپاریردیایچینده  ینینلراؤیرنجیبیرینجی ایل 

اونونال دانیشا بیلمیردی.  ،زونه باخیبؤبیر قیزین گ ،کی یدای بو ولوشکوم
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آغزینداکی  ،بوغازی قورویاردی، مجبور اولسایدیماغا بیریله دانیشاگر 
رین چوخو اونو قورو یوخ سوالری اودقونماغا باشالیالردی. بلکه ده قیزال

 وبارات بو روح ،لر کیاونالر بیلمیردیوردولر، چونکی رؤو آجی مزاج گ
ولو شکوزو بو مؤا ،او ،کی ایدی یسی بوشبیلمیر. یاخئده غلبه اونه لوشکوم

 یه جان آتیردی.رک، اونا اوستون گلمهبیله

 شونون اورتاسینا قدرؤنین یاخاسی دییهینؤک ونونزؤبیر گون بارات ا
 ،اوآددیم آتیردی.  نداونوسال نینفاکولتهپالتاریال « لئدوم سون»آچیق اوالن 

صمد » ق،بویاندان دانیشارا ـیان اوز گلدی. اونالر اوله اوزبه«ردشیرا  »
بلکه بارات  کی، الردیان دانیشقداوخوما یرینتابالینین ک«بهرنگی

لین اردشیر ا  ری آلیب اوخوسون. بو حالدا التابیردشیرگیلدن بعضی کا  
گرک پالتار  دئدی کی،و  یبیباغال یسینین یاخاسینین دویمهبارات ،اوزادیب

 دیسج، ملینه گلدی کیساب ا  ئین حمیمیز آغیر و سنگین اولسون. باراتییئگ
ینده گرک آغیر و هاو پالتار گئیم .یلئیلی یئر دماشک باغالئشا قاباغی

 .سنگین اولسون

 
 

 
**** 

 

 
 
 

دا نتئهرابارت سولدوز کیمی بیر کیچیک شهردن گلمیشدی و 
لر اوخوماغا باشالمیشدی. اونون اوچون درس «یاتصادیقتیا»ده اونیوئرسته

مایکرو »اعی نظره گلیردی. اونالر زنتییا ا کتابسترآچوخ ذهنی و 
سم ا«یاتدقتیصاای و کریگلیب و م آمابیلیردی،  ئدهدان دانیشاندا او تج 

ی و دوکانقال قنئچه با ،الریدان دانیشاندا اونون سولدوزون بستانایقتیصادیات
اونون اوچون  لریصادی دوشونجهیقتیاین هبیلمرفه گئده او طدمیرچیسیندن 

اونالرین  ،کی ایدی بوده ل وشکوم جا. آیریلشدیریردیی چتینیهدوشونم
آدام » اوچون الریآلدیقریکا دا تحصیل ئوروپا و آمآستادالری وبوتون ا

لر کیمیدی و نه «ریکاردو»دی و ئلر دده نهکاپیتالیسم باره «سمیتیا
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کرو ا. سونرا مالردیدانیشیر سیندنگتیرمهلره ونجهشدوقتصادی یا
  .یدیا یدی و نظریه لری نها کیم «کئینز» قندایقتیصادیات حاقای

سین و لهبونالری ازبر ،روردو کیؤگاجاریغی زونده او بؤبارات ا
ین بازارین نتئهرا ،لیبهلریله گنظریه «ینزینئک» آماحاندان چیخسین، امتیا
لری یله سولدوزون کندلرینده بوغدا اکنی الرین نظریه«سمیتیآدام ا»

دا اؤزونو ینحاق لردرس سیاسیاولوردو. بو سوسیال و  آچیقالماقده کچتینلی
ژان ژاک »لری و یا ئدیکنون د«سکیوئنتوم». او نه جور دوغرولدوردو

سینی مساله لوولتین تکامؤد ،لیبهلریله نه جور گکدیئنون د«روسو
اشرافی ت و اونالرین آریستوکراتیک   حاققیندا آچیقالسین.ژیمی ئر «شاه»
مدنی تینده  «شرق» یوخ ایدی و او« سولدوزدا»لری و کولتورلری طهیراب

 ئدیردی.عمل ا ،قوشوباونالری لرله آیری بیر دوشونجه

مره ؤن یبیهلرازب وبلری ده اوخویدرس سیاسیبارات بو سوسیال و 
و ایندی  اوالنئچمیشده کنده موحیطیاونالرین اونون  آمائچیردی، کآلیب 

 ارلیغیاولدوغونو دوشونه بیلمیردی. او بوتون و باغلیلیغیلرده چوخ ئچنک
صمد »چوخ ضعیف اولدوغونو دوشونوردو. او  نباغلیلیغییله بو ا

لینه تابینی ا  یآدلی ک «کند و کاو در مسائل فرهنگی ایران»نین «بهرنگی
ون غو اوی عایدیله نه قدر االرین او یاشادیغی جامعه یازیالندا اآالندا اور

لر لر چوخ شئیاونون اوچون اوخودوغو درس آمااولدوغونو دوشونوردو. 
یینجه ایله گره میردی. بلکه اونالرین یاریسی اونون یاشامیترؤیاونا ا

 .اوال بیلمیردیباغلیلیغی 
هوشنگ ائوه  ایله رناصیده و فاکولتهلرینین یانیندا بارات درس

الر اونون تابیک قدرالردان دا اوخوماغا باشالدی. هر نه گئتیرن کتاب
 ،ا بیلردی. اویت اوخوااحنالری رون اولسایدی، اوغیوا آرتیقیاشامیال 

ماراق رینا دا چوخ التابیک «شعر»و  «مانور»ر کناریندا علمی کیتابال
یه مهیرنؤا نی داالیفباسیکیریل اونالری دا اوخوماغا باشالدی. او  گؤستریب،
 ،کی گؤردو آماه ده بیر داش آتدی، یهیرنمؤروس دیلی ا حت ا. چالیشدی
 .یلیمکن اوالن بیر ایش دئوم واختی ایلهاونون 

، قر کیتابیندان باشالیارایون شع«صمد وورغون»اونالر آذربایجاندا 
لر اونالر بیلیردی. لری اوخوماغا مئیل ائتدیالرینمانوروس ادب یاتی و ر

داها  ندیر. اونالر روس ادب یاتینداسی چوخ خطرلی کلمهکلمه «روس» ،کی
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اوندان  ،جی عصرلرین اثرلرینه گیریشیبرمینینجو و ایووزققوچوخ اون د
 ردی.یر چتین تاپیلتابالیک بو حاقدا همچینینلر. بیلمیردیکئچه قاباغا 

نین کیتابالریندان «ماکسیم گورکی»دوغو اوچون اول قاونالر قاچا
دان وروپاآآمریکا و یا الری نسانی. روس ادب یاتی و االرویاردیاوخ یبتاپ

بارات الر. اوخشاییردیه چوخ موحیطالری قیاشادیداها چوخ اؤزلرینین 
 دوغروسو،اوخویوردو.  دالبابو کیتابالردان دا دال قدرسینی اوخویارا

اونو اوخوماغا ر و بارات یگلنده هوشنگ، ناص الره بئله کتاباونالرین ائوین
 الر.جان آتیردی
کرینی یلر ده الب ته اونون فنن درسرهیؤده ااونیوئرسیتهین بارات

یتی وارؤدا اقآچما لرینده حیاتین یئر اوزونده یدی. اونالرین درسا نمی و اهم 
تاریخی و سونرا  ،سی و سونرا آوروپا سیاستل تئوریویارانماسی و تکام

ی نا یللم» آرتیققوشولوردو. او  ـلری آچیلیب تئوری یاتصادیقتیکاپیتالیسم ا
 طلبو  تکلیفو  «مملکتین جاری حسابینین توازنی»و  «خالص تولید

له تانیش ی ایلرو هابئله تئوری لریسیاست یهولتین مالیؤتئوریسی و د
 .اولوردو

لرده داغا لاو ای لراؤیرنجیده سیاسی چالیشقان اونیوئرسیته
یدی. بارات ا وار لریمئیلغا ولولر و اونالرین هامیسی سولچگئدیردی

 الرقروپلری بوتون داغچی کگؤردواوالندا  سیاؤیرنجیبیرینجی ایل 
ظامین ین رکرهمئیل گؤستهایچینده هامیسی سولچولوغا  لراؤیرنجی
سیندن ایش اوستونه گلمهن یمئبیر سیست «سوسیالیست»سی و چئویریلمه
آزادلیغی، هم  ننسایهم ا مزسوسیالی ین فیکرینجه،ر. اونالرالدانیشیردی

سینی اؤلکه «ایران». اونالر تمثیل ائدیردیی آزادلیغی یللمده هم  ،عدالت
لرینده . اونالرین دوشونجهالردیریلریندن سای«کولونی»بیر نین «ریکائآم»
 یسینین یئرینورهؤد «کولونیالیزم»سی گلیب و ورهؤد «نئو کولونیالیزم»

 .آلیب

، جهتورکلریندن تللیمفرقلی ین نااونالر بوتون ایر الرینداقروپداغ 
ز ؤاونالر ا .الر اوخویوردوالرماهنیجا بئله فارسها ،گیلک، لر، کورد

روردولر. اونالرین ؤگ قروپبیر  «شنالئلتی نوم»عمالً  الرینیقروپ
بیر قص اب دیکتارلوغو  دهاؤلکهآدلی عین حالدا بیر ایران وهامیسی م

لرین سیرا دوشونجهیر دان بقیاوشاقلدا . باراتالردیدان دانیشیرققالدیرما
ه یهلری درینلشدیرمیدی، اونالرال بو دوشونجها سی واراساکو و ؤک
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ردونجو ایل ؤاوچونجو و د ،دی کییررتسؤچالیشماغا باشالدی. او گ
 .لییدئ گئریچوخ دا  حاقدایندن بو رلاؤیرنجی

الشمیشدی. سویوقالر هاواپاییزین آخیرالری یاخینالشیردی و 
لرینده بو سویوغو اونیوئرسیته داغ دؤشونده اوالنلرینده و فاکولتهنالرین وا

الرینین ندا یولداشواولوردو. بارات سال ائتمکس یروب و حؤگ جاتاراح
 یشی و بیر قورو داورانددیچوخ ج هزوندوزونه باخاندا اونالرین اوا

 ـروشوبؤیله گا لربیر ـ بیرهر گون  و. اونالرین چوخدوورگؤر
 سایمازیانا کناریندانونون رنده اؤبیرلریله و باراتی گـ، بیرالردیدانیشیر

یران قالمیشدی. او بیرینجی و ایکنجی ئلر. بارات بو داورانمایا حئچیردیک
الرینین ردی. داغ یولداشیرالییناهارا حاض وزونؤا ریب،ییتالرینی بالسیک

او . «ستوراندا اولسونئبیرده اورتا ر ساعات» ،بیری گلدی و اونا دئدی کی
  ایدی. 16آیینین  گون آذر

 اوچون میشدی. او دا ناهاریوئریلمهحاقدا خبر دان بو قباراتا قابا
 سیرادادا یا  نوه باشالمیشدی. سالیهیئمواخت آییریب، بیره یاخین  ساعات
 له دولولراؤیرنجیاوالن  ه مشغولیهیئم ،و یا آلیب نناهار آال قدورارا
اونالرال  یب،الریندان اوردا تاپایکی نفر داغ یولداش ،. بارات دا گئدیبایدی
میزلرین  ،ین اورتاسیندایدی کییهباشالمیشدی.  بیردن یئم یهده یئمهکبیرلی

 بقالدیری یالرینروقسله یوموهجا سوا وقالخیب  اآیاغبیریندن اوچ نفر 
ایکینجی   «اتحا د، مبارزه، پیروزی». الردیباشال یهوئرمه «عاروش»

قالخیب و اونالرال بو  اؤیرنجیاون بئش میزدن اونالرال  ایلهشعارا اون 
اونالرین چوخو  ،کی گؤردو ندایوال دوشدولر. بارات باخایب، شعاری وئر
، بیلدی کی. سونراالر بارات لردیای یالرداغچیلرینین هفاکولتدا اونالرین 

 لراؤیرنجی. بو رلدیای یالرداغچیلرین هفاکولت باشقالر ده او بیری
آذر و  16رموشدولر. سونرا ؤک گوتدار «چیخیشی»بیرلریله بو ـبیر

و  «قندچی» ،«رضوی»عارالر وئریلدی. ونه شیبتیگونو مناس اؤیرنجی
عارالر وئریلدی. بو وین آدینا و یادینا شلراؤیرنجیآدلی  «رگ نیازب»

دا  سیرا. بیر لرئتدیرستورانی ترک ا یبقاچ لراؤیرنجیرا یده بیر سلهیفاص
. بوتون لردیردیئشا اماااونالرا توب مشغول اول یههمئناهارالرین ی
اونالر وئرن یب نوب اونالرا قاریشؤدبارات ن رؤاورادا گ ییولداشالرین

 .ئدیردیعارالری تکرار اؤش
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سی هر بیر یئری هالری یئره و دیوارالرا چالما سشقابوبیردن ب
. الردییب و یا قاچیطرفه یئر کشیئوئره ا ـعار وئرهوتوردو و هامی شؤگ

الردان ماشین ،کی گؤردوالری «اردق»لینده بارات باتون ا   ،دیهچوخ چکم
الر ه قاچانیینی بوتون ائشیلر. چیخیش قاپیسیه گیردییرهنیب و ایچائ

ماغا ه قاچیشیئا ییب،لهایتهلرینی بیرـ بیر. هامیسی الردیآلمیش
 .لرنیردیهسله. قیزالردان چوخو قورخو حالیندا اوجادان سالردیچالیشیر

الری یئره و شقابووئره ب ـعار وئرهوبارات دا اونالرا قاریشیب و ش
لری شوشهلرینین ستورانین پنجرهئر ،کی گؤردودیوارا چالماغا باشالدی. او 

ر اولوندو. یچئوـ ستوران تپئنین ایچینده رداغیلدی. بئش دقیقه ـنیبیس
 «اردالرق»لر. میشدیتگئ، دان قاچیبقالرین چوخو قابایوال ساالن یمیتینق
م ایله باتو نوچوخو ریده قاالنالرینهایچیان و و چیخیشا قاریشما میتینق هئچ

 .الرتدیداغی ـووروب 

قاچا ـ . او قاچاچاتدیردیتئز لرینه فاکولتهو زونؤا ،نوبؤبارات د
سیندن قوشما صحنهقاردالرال توقو  بتئز چیخی کیلیردی، چونهگ

نئچه درین نفس بیر  چاتانداقاپیسینا  فاکولته. او یردییایستهماق الشقاوزا
 نفس ووروردو.ـاو نفس لهیدی. ههدکیونمؤی دیهاونون اور لهه آماچکدی. 

ده . او آخیر طبقهنئچه دقیقه چکدیسی مهکسیل نینسییونمهؤک دهاونون اور
اورادا بیر  کی، گئتدی «تاب ائوینهیک»هر یئردن ساکیت اوالن نین فاکولته

 .مشغول اولسوناوخوماغا یز سسهس ،لینه آلیبتاب ا  یک
نارین خطیله اوستونده ریسینده چوخ هتاب ائوینین قاپیسیندا و ایچیک

ذالرین باشینا یکاغیشدیر. یلمیئره سر ذالریارا کاغپبیر  الر یازیلمیشیازی
یلدی و یاونالری اوخویوردوالر. بارات دا ا   ،غیشیبیاون نفر ی ـبئش

لیسین وگونو و پ اؤیرنجیالر اونالری اوخوماغا باشالدی. بو یازی
ن ایل نی«نیارضوی و بزرگقندچی، » اؤیرنجیاوچ ولن لدورؤطرفیندن ا

زلری ؤده بئله سلکهؤایاییلمیشدیر.  چیخیشداآپاریالن  ناسبتینهونومو مؤد
 دموکراسی یولوندا ینلراؤیرنجیبو یازیدا  زامانن کس   یالرین دیلیندانیشان

 گئدیردی.حبت ؤدایانیلماز چاباالریندان ص

یازیالری  چاپ اولونموش خط ایلهزل و نارین ؤچوخ گ بارات
. اونالر رمیشدیهمشیتئا هئچمضاالنان آدی یاونون آلتینداکی ا اوخودو و

 آندااو بو  لر.باغلی ایدیزادلیغی یولوندا ساواشان تشکیالتا آلرین ایشچی
یئرآلتی سیاسی دوؤلت ایله موخالیف اوالن ده اونیوئرسیته ،کی باشا دوشدو
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 گؤردوالسینا گئدنده یآخشامکی ک. بارات فعالیت گؤستریرلر تشکیالتالر
السینی بیتیرندن سونرا او تئز ائوه ی. کرواردی اؤیرنجیالسدا آز یک ،کی
 دی.لهلره تعریفندو و ماجرانی او بیریؤد

 ده چوخسیندن اونیوئرسیتهگیلین تابار الرده، حت  اونیوئرسیتهاو بیری 
لرده رسیتهاونیوئ. او رقوشماالر اولموشدوقالر و تویوک  چیخیشؤب

سیندن داها درین اونیوئرسیته نگیلیسی باراتو چیخیش تاریخچه اعتیراض
صنعتی  ،«علم و صنعت»، «نتئهرا»تانیدیغی  باراتایدی.  و گوجلو

بو سیاسی و  لراؤیرنجیسولدوزلو  لرده اوالناونیوئرسیته باشقاآریامهر و 
نی باشا لهبو مسا له. او هرلدیای الرینین باشینداچیخیشاعتراض 

ً بیر عمیشدیر کی، دوشمه مومی تعطیل گونو اونالرین ائولرینده وبعضا
شدیکده بیرلی لراؤیرنجیدانیشان سولدوزلو ـگولوب ،باشیندا اوتوروب سوفره
اعتیراض ی لراؤیرنجی اونیوئرسیته وجلو اولوردوالر وگ قدرنه 

 ر.الری واردیقآغیرلی نه قدرحرکتلرینده 
آریا مهر »هوشنگ ، سیرسیتهئونیوالی یلن متئهرا« بارات

، «نتئهرا»، فیروز «سیندهاونیوئرسیتهلی تکنیک وپ»ر ی، ناص«صنعتی
لرین ایچینده یا چوخ رکتحسینده اوالن اونیوئرسیته «علم و صنعت» واداج
. رلدیای الردوالندیرانلری دا او حرکتیا  لر،ائدیردی راکیشتیی اددیج

فعالیت گؤسترن ی ددیده باشقا چالیشالن و جاونیوئرسیتهالب ته بو 
و گوجل قدرنه  اونالر بیر یئره گلنده آما. یاید سولدوزلوالر دا چوخ

، یئرده اولماالریندان یالنیز بیراونالر  لر.میشدیالرینی باشا دوشمهاولدوق
. الردیت آپاریرماهنیالردان لذ   الریلر و اوخودوقمکزل یئؤگلری یئدیک
و یوسوف ، م ، قولو، کریم، عزیز، الرحمانارسالن ، بایرا لراؤیرنجیبو 

ندان یولداشالریاوالن باشقا  و فیکیرداش لراؤیرنجیاو بیری سولدوزلو 
 لر.عیبارت ایدی
ده «ککیزکالنتری س»زو ده قاپینین آغزیندا اوالن ؤین ابارات

یان ده اوخوکالسدا نئچه ایل بیرلییبیر کایله دا بارات قیاوشاقلو  نچالیشا
لیغی چوخ اؤنملی ایدی. چونکی تانیشایله  پاسبان «بابا علی»سولدوزلو 

 اولدوغونو اوندان اؤیرندی. اؤیرنجیسولدوزلو  نینهامیسی ینونالرب
بیر  ده«کالنتریلی مرهؤنسککیز »قاپیالرینین آغزیندان اوالن 

امن یت  آرتیقدن یولداش اولماسی اونالر اوچون حد اونالرال نونسولدوزلو
 .گئتیریریردی



44 
 

السالرین تعطیل یکده تکجه اونیوئرسیته «صنعتی»هوشنگ 
 سیندن صؤحبتخیابانا چکمهدن اونیوئرسیته ینمیتینقدئییل، بلکه  اولونماسی

پلی »ر ده ی. ناصده بئله ایدی سیندهاونیوئرسیته «نتئهرا». ئدیردیا
ستوراندا ئدا رااور ،کی رسیندن خبر گئتیرمیشدیاونیوئرسیته «تکنیک

و  ائدیب داوامعارالرال ونین ایچینده شاونیوئرسیتهباشالیان چیخیش 
ده سی یاراالنیب و نئچه اؤیرنجیچوخ بیر قوشماالردا قاردالرال توق

لرین اونیوئرستهبوتون نده تکجه . هوشنگ آخشام گلموشتوتولوب
یوک شهرلرین ؤو باشقا ب «تبریز»یوخ،  یلرینچیخیشالرینین خبر

الرینین خبرلرینی اونالرا چاتدیریردی. بارات چیخیش هلرینین داونیوئرسیته
 .ردییهارادان بو خبرلری توپالی ،بوسن، گؤره ،یران قالیردی کیئهمیشه ح

بلکه  دئییلدی، سویوقپاییزین آخیرالری کیمی هاوا تکجه صاباح 
ن بیر یو ساک سویوقنسانی داورانیشالر دا یدوروم و اده اونیوئرسیته

لرینه بیر ـ بیرالر . یولداشالردیلریله آز دانیشیربیرـالر بیرحالدایدی. آدام
بو، غریبه کیمی داورانیردی.  ایله ـ بیریبیرلر. هامی رمیردیئو قتانیشلی
گیزلی  «ساواک»اردالردان و ق یزلرینؤین ایچینده بیر نوع االرداغچی

 هیدی. یاخشی و یا پیس دا اوچون بیر تاکتیک قمورالریندان قوروماام
. ناهار سینیئریمهبیر یئرده  ایکی نفر الر کی،چالیشیردیاونالر  ،اولسا

اردالری قلینده اوالن ستورانا گئدنده قاپینین قاباغیندا قالخان ا  ئاوستو ر
 یمیتینقو  هر بیر چیخیشی ودا دورموشدوالر یناگیریشین قاباغ ،کی گؤردو

گولوردو. او  ،. بارات دا اونالرا باخیبایدی ریحاض ـ سوسدورماغازیب ا  
لیب ه. بونالرین ایندی گدیمیشبیت وبدونن اولآرتیق چیخیش  ،بیلیردی کی

 «ریهد دالدان آتان داشا توپوغا»ـ بابامیز دئمیشکن، آتاو بورادا دورماالری 
 اوخشاییر. حالینا

. قاییتدیرمال دورومونا ون آرتیق اونیوئرسیتهنئچه گونده بو 
داها کی،  وار ایدیبیر شئی  ین یالنیزهیشیلمیهلرینده دفاکولتهاونالرین 

الر یازیخط ایله یازیالن نین قاباغیندان و ایچیندن نارین «تاب ائوییک»
 یازی نئچه صفحه آراسینا تابیقورتولماغا گلمیردی. هر گون اورادا بیر ک

لری و یا اعالمی ه تابیسینی قویوردوالر. بو کهین اعالمی  و یا بیر تشکیالت
 ر.یلدیئدلر شخص الرا باغلیتشکیالتین هامیسی بو رالاناورایا قوی

سی ایدئولوژی «مزسوسیالی»بیر طرفدن  اونالرین چوخو بو یازیالری
 الری اوچونوقداول قیاسااولدوغو اوچون و او بیری طرفدن ده اوغروندا 
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هم ال قاونالری اوخومالیکله، بئلهالر. دئیه، پایالییردی هامی اوخویا بیلسین
و عدالت  آزادلیقده   هم لر،ه بیلیردیگؤر دننیانی بیر آیری پنجرهودبو 

ن لونوآلیب و اونالرین یو گوجچاباالریندان لرین ائدنالرینی فدا یولوندا جان
نئچه ایل  نینالریرین چوخونون یازانالبو کیتابو  رورؤگسینی ائتمه داوام
. الرخبردار اولوردوسیندن لدورولمهؤژیمی طرفیندن ائشاه ر ققابا بوندان
الردا بئله اوخویانسونرا . الرردییباشالی آدالرال تانیش اولمغاجه ده بو ائله

اساس و  اوچونقورتولوش  ،لر کیدیای اونالر کیمسوال یارانیردی: 
کرلرینین فرقینی بارات یلر؟ اونالرین فریردیتسؤگ نویولو فعالیت دوغرو

هامیسی دوز  ،کی ئدیردیس  ایاوخویاندا ح یالرینبیلمیردی. اونالرین یازی
هله  موباحیثه و دارتیشماالرینین سببینیله لری ایـ بیربیراونالرین  آما. یریئد

 .آنالیا بیلمیردی
 بیلگیسی حاققیندائچن تاریخ کئچمیش سیاسی مبارزه یولوندا کبارات 

و  وورؤ، مص دق د،  توده پارتیاسیوورؤمشروطه د . اوایدی یوخ
الرین باشالنان سیاسی تشکیالت تزهسی و هابئله موکرات فیرقهئآذربایجان د

 تکجه بو تاریخده دئییل،او  ایدی. یوخ یئترینجه بیلگیسیئچمیشلریندن ک
یدی. اونا بو ا بیلگیسی آز حاققیندا دالری ایدئولوژیلری و سیاست اونالرین

 ی.الر یوخو کیمی گلیرداوخودوغو یازی

 احت   ،. اوئدیردیشتراک ایا آردیجیلالریندا رامقپرو چیلیقبارات داغ
. اونون اوچون گئدیردی داغاده قارین و بورانین ایچینده  ،اسینداتقیشین شاخ

و اونون  وئریر ن چوخ لذ تا  سینه قالخماق زیروهبوراندا داغین  ـاتاو شاخ
اونالر قیشدا داغا گئدنده  آرتیریردی. داها داو قوت ی  گوجینده یهاور

و  سویوقشونده ؤالرین دیدی. قارلی داغا لیو چوخ کامفرقلی پالتارالری 
و  ققارا باسما یالرینآیاقآتدیم  ـشین قاباغیندا آتدیمهانین آلتیندا و گونتشاخ

حدسیز یه قالخماق زیروه ،یا گئدیبیداغدا یوخار ،یارا دیرماشیبـقاری یارا 
 .ک وئریردیهاونالرا اور دهجهدره

کیچیک  نلن تاب ائوینده یئرلره سرهیکلرده اونالر مهتگئداغا بو 
اونالر  .الردیآراشدیریر اونالری ،دانیشیبآچیق  داها حاققیندایازیالر 

لردن لهامسباشقا و لر نظریهصادی یقتیسیاست و ا ،فلسفه ،ر تاریخالتاساع
 و بولودلو انلیدومله باغلی و سیاست . بارات تاریخ، فلسفهالردیدانیشیر

و داها بو  ا لده ائدیردی نییایمکان درک ائتمکیاواش ـیاواشلری دوشونجه
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لری دوشونجه بئله ،. اویازیالری درک ائتمکدن عاجیز قالمیردی
 اونالرین نه اولدوغونو آنالیا بیلیردی. آراشدیریب، و 
لری آچمادا ه بیر آیری مکتب کیمی بو دوشونجهگیلین ائولری دبارات

ً بیرا واراؤنملی رولو چوخ  ایکی کیتاب  ـیدی. اونالرین ائولرینده ده دائما
لده و ا  وب اوخویری الیردی. اونالر او کیتابزاوچون گ قلده اوخوماا  

اوچونجو ایل . اونالرین ایچینده الردیدانیشیر حاققیندااونالرین  کگزدیرر
یدی. ا بیلگیسی وار آرتیقحاققیندا لر بو مسالهاؤیرنجیسی اولدوغو اوچون 

زو ده چوخ ؤی و ایگلدی دنعایلهو  ر ده بیر سیاسی ائویاوندان سونرا ناص
تزه  یدی. باراتا وار بیلگیسیخ دان چوکیتاب اوخودوغو اوچون بارات

ه باشالمیشدی. یهیوال دوشم حاقدابو  کیمی قبیر کیچیک اوشادانی دوران 
 ؤیرنمکیدی. اونالری اا ده بیلگیسی چوخ آزاوزره سیاست تام اونون 

لدی. او ییئکیتاب اهلی د یالنیزبارات . دئییلدی چتینده بارات اوچون چوخ 
نی بیر «تئوری»له «تیککپرا»ی. آدامی ایدعمل ده هم  ،بیر آندا هم کیتاب

دا قاباغا  یاواشلری اونون دوشونجهدوغو اوچون شدورویئرده قو
 .سالیردی اوندا کؤک الراوصوللی  داوام، حکمؤیدی، بیر ماهستگئ

بیر تصورلر ئچمیش تاریخدن ذهنینده ک یاخین یاواشـیاواشبارات 
د خیابانی و اوندان سونرا توده یمشروطه ا ،دی. اویاران نقالبی، شیخ محم 

لر و دوشمه انادنیهابئله ز و،ورؤو مص دق د یارانماسیپارتیاسینین 
ر یعاصوم لده ائدیب،ا  لر اعدامالردان بیر فیلیم کیمی الزیم قدر بیلگی

و سوسیالیستی  «علمی فلسفه»تاریخدن عالوه  تاریخه یاخینالشیردی.
 فیکرلریئنی  آلماقال دا اوندالر بیلگی حاققیندالر سیاسی دوشونجه

 .فورماالشیردی

 زامانبارات چوخ آپاریالندا الر دانیشیقتاریخی ـائولرینده سیاسی
گیلین ناصیریردی. هالرینی دینلدانیشیقین ناصیر ایلههوشنگ  ،شیبهیلا  

 لر.ایدیالریندان یوک باشؤائلینین ب «ققارا پاپا»لری عایلهائولری و 
وار  الریرولی و فع ال ددیتاریخی اوالیالردا جـاونالرین بوتون سیاسی

لی داوامالرین دانیشیقائولرینده  لرله باغلیایش نا گؤره بوبوایدی. 
الری اوچون قاولدو اوخویانکیتاب  نینو اونالرین هامیسیآپاریلماسی 
الرا قاریشاندا دانیشیق زامانبیر او، . ایدی بیلگیسی چوخناصیرین 

لری کیرندیؤده بارات ا گؤرهتیریر. اونا هگ کیکسچوخ ا   ،روردو کیؤگ
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دان صادی، سیاسی باخیمیقتیلری آز دا اولسایدی، فلسفی، ادوشونجه
  سندلره اساسالنیردی. حکمؤو مآراشدیریب 

ت یثاب قروپونون الرداغچیجان تکجه قیشین آخیرینا بارات
 «آیاقچیلیق»و  «قیالووزلوق»، بلکه اونا نئچه دفعه ن دئییلدیدینضولروع

وئریلمیشدی. قیشین آخیرالری یاخینالشیردی ده لر و هابئله آیری مسئولیت
هر  «لریندهد جلسهیقنت»یدی. بارات داها داغدا ا داقا آزالماتو شاخ

ئدیب، هردن ا تنقید هردن. او ردیییه باشالینظر وئرمهپروقرامین سونوندا 
 ،لرله گئدیبگلن تزهواب وئریردی. او داغا اج تنقیدلرینهلرینین بعضیده 
اونالر داغدا داریخماسینالر و  ،حبت آچیب و دوست اولوردو کیؤص

دا ققیزالرال دانیشما له. بارات هـ صؤحبت اولسونسؤزنئچه کلمه آراالریندا 
زال بیر قی ،. اگر مجبور قالماسایدیجاق و باجاریقسیز ایدیچوخ اوتان

ئنه ده یدی و دانیشاندا زینه باخا بیلمگؤزلر. اونالرال دا دانیشاندا ازدیدانیشم
 .توالردی، هردن توبوغازی قورویوب

 ایکی نفر قیزالردان وارـبیر آتمیشدیر.آتدیم بیر کیچیک  حاقدااو بو 
د یت یزلریندن جؤا حاقدالر و بو داغا چوخ گلیردی ،کی لردییا
الری اوچون داها یاخین قبیر یئرده اولدو زامانداغدا چوخ  .لرستریردیؤگ

اولدوغو دن خبردار دانیشا بیلیردی. او بو مساله اولوب و اونالرال راحت
او  ،دیکیچیک اولساینه قدر ده الر یمدتوروردو. آتؤآتدیم گ حاقدااوچون او 

 لی گئتدییینی حیس ائدیردی.ایرهبیر نئچه آتدیم 

 شخِصیت گوجلوزو بیر ؤاکله لینلئو گی پاک یهین اوربارات
 واسیطهو هر بیر یو چوخ دوشوندوحاققیندا  ده فیکیرلری هم ،اولدوغو
و یگؤردوزلر و ؤو دانیشدیغی س شارنظره آلدیغی اوچون او آز دانی نیمساله
هر شئی نظره  دهفیکیرلرغی ردی. اونون دانیشدیادایان سندلره دهلرلعم
نظره چوخ جیددی الرینین طرفیندن داغچی یولداشدیغی اوچون ینآل

 .آلینیردی

الردا ومجمعی اوتور لرینچتین مساله لردن بیریا چتین گلن مسالهاون
. او دانیشماغا اوتاندیغی اوچون همیشه بوغازی ق ایدیدانیشما ت ایلهنوب

قالدیریب  یلیناوچون ا   کگلم اوستونیه ردی. بو مسالهاتوتوال دانیش ـتوتوال
 ،روردو کیؤگهمچینین او  بیلسین. هگلاوستون  اوناکی، دانیشیردی  ـ

اوچونجو  زامان. چوخ الردیالری دا چوخ آز دانیشیرآذربایجانلی یولداش
 ز  دانیشاردی.سیلهجه جافارس« راغالیاسماعیل میا»ایل اؤیرنجیسی اوالن 
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 ،دوشونموردو کی هئچ. بارات الردیراآز دانیشده  لراؤیرنجی او بیری
بو تک  او، یالنیزلری اولسون. مئبلوبیر پر بلکه اونالرین دا بونا اوخشار

 کیمی دوشونوردو. و ایمیشلوشکواونون م
 هئچ لردهاو جمع ،یدی کیا الری وارغانلی یولداشواونالرین بیر م

یدی و ا سی وارلهجهو رکودانیشمازدی. اونون چوخ غلیظ ت ـقالخیب 
 لریلده ائتدیکا  یدی. اونالر ق اآذربایجان شعر و ادبی اتیندا بیلگیسی داها آرتی

ادبی ات و  ،آذربایجان شعر ،یبائد حبتؤو ص گزیبلریله بیرـبیراختی و
صمد ». بارات الردیلده دوالندیرارالر ا  تابیک حاققیندامدن یتی 
 دن آلدی.کیتابینی بیرینجی دفعه حبیبسی مجموعهون شعر «وورغون

ماق اوخوالرینی دا یازیلمیش بعضی آذربایجان کیتابلیفباسینا   «کیریل»
 ماق،اوخو یز درسینؤه اداونیوئرسیتهاو  اوچون بو الیفبانی اؤیرندی.

ی یدیهده بیلم ، همماقاولشخص ی بیر ددیدا بیر چالیشقان و جقداغچیلی
ده هم اؤیرنمک،  لرصادی دوشونجهیقتیو ا فلسفه، سیاسی، تاریخی

ائتمک اوچون واخت آز عه یطالوم حاققیندا آذربایجان شعر و مدنی تی
یرنمه چاباالری چوخ ؤلیفباسی و روس دیلی اا   «کیریل» اونون دی.رگتیری

 دی.چاتدیرا بیلمهباخیمیندان  زامانتئز دایاندی و 

ت ئکاستورکجه  ناددوکانت ساتان ئظ آدلی کاسیبیر گون حافبارات 
 «اققات»لرینده بیردن بیر نئچه طرف «شاه اوچ یولو»گئتمیشدیر.  ماغاآل
ه د . هر کسگؤستریر ینانیبهامی بیر  ،کی گؤردوی. خیاباندا تسی ائشیهس

. ائتدی داوامیولونا دان دایانما مازجاسینابیر طرفه قاچیر. بارات قورخ
لر ریکیچ ایله« ساواک» ،لر کیالر دئیردیالر و دانیشانخیاباندا قاچان

، نظره آالراق یساواشیر. بارات اوراالردا دوالشماغین خطرلی اولماسین
لرینین آذربایجان خانندهلرینده ده نئچه جیب زامانالشدی. او قاورادان اوزا

اونون  نیلرینتئلرینین کاسانندهیدی. باکی خا وارلری تئکاس وتورک
بیر نفر  آدام یوخا  ،بیلردی کی زو بیر بهانه اوالؤلرینده تاپیلماسی، اجیب

 .سیندن گلسینندان گوشهیخبری بیر ز دا آیالر سونرا وچیخسین 

 ـ نییئی قویوب،لرینه رینی جیبللیدی. بارات ا  ا خیاباندا دوروم آغیر
 یقسی داغینهسا پانچاه و تللالشیردی. گوقرو دا اورادان اوزاین پیادهییئ

سی نئچه نینالریلیس ماشینویردی. پیگلیردی. هردن دایانیب بیر داها باشال
. خیابان الردیبو طرفه قاچیر ـ لری او طرفلیسویب و ساواک پیساخال
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بارات آرادان  اولدوغو اوچون. دوروم آغیر ونوردورؤچوخ خلوت گ
 .لردیرعتینی چوخالدا بیوس گئدندهیئرده  یالنیزیردی. او یهایست قچیخما

سینه اونیوئرسیتهن تئهراالشاندان سونرا قبارات اوراالردان اوزا
زونو آخشام ائوه ؤیولموردو. او اؤی دیهنالشدی. اوراالردا داها اوریخای

 آراسیندا لرریکیچ ایلهاورادا ساواک  قیئتیررکن هوشنگ اوندان قابا
 حاقدابو  آرتیقن ددین حگیل باراتگ. هوشنبیلمیشدینو ودوغاول چاتیشما

له بیر خبردن ئین بلر، بارات دا هوشنگئدیردیآرام داورانماغینا تعج ب ا
 .اولدوغونائجه معلوماتی ن

نه جور بئله اوال بیلر. هوشنگ هر  ،دی کیائدیربارات چوخ تع جب 
کی خبرلری لریندهین بوتون گوشهنتئهرادن گلندن سونرا اونیوئرسیتهگون 

 .لدیییئلی دبلباراتا دار اولدوغو دن خبرهارادان هر شئیگئتیریردی. اونون 
. دیزیون بئله خبرلری یایمازئلوئت ـدا رادیوزاماناو بیرینجی، 

الر دا انقروالر و اباشقا تشکیالتبونالری یایا بیلن ده اؤلکه  ،ایکینجیسی
 اؤیرنجیلرینده اونیوئرسیتهله اونالرین ابو مس یالنیز. ایدی یوخ

بیر ده اونالرین  ؤستریردی؛درتلی و منظ م اولدوغونو گوالرینین قتشکیالت
 گوجلو ایلیشکیسیالرینین یئر آلتی سیاسی تشکیالتالرال تشکیالت اؤیرنجی
 گؤستریردی.ی اولماسین

 ،«هونر» چوخبیر  لراؤیرنجیلرینده اونیوئرسیتهگیلین هوشنگ
. او الردییاراتمیشالر تشکیالتلرله باغلی ساحهو باشقا  «ایدمان»
ی. هوشنگ فیلم الرقروپ دن تئاتر، فیلم، موسیقی و داغچیملهوج
اونالرین تئاتر و  دایمگیل دی. باراتای الریندان بیریدوالندیرانپونون روق

گیلین اوزونه بیر یول بارات جیغیرلر. او کیچیک گئدیردیباخماغا  لرینهفیلم
اولموردو.  کرمؤریده گهاونو ایچ ،آچیردی کی قاپیسینی نیانینوآیری د

لر وئریلیردی، شیمایولرینده ده فیلم و باشقا ناونیوئرسیتهگیلین الب ته بارات
گیلین لری باراتاونیوئرسیتهن تئهرا واوخودوغو  هوشنگ آما

بارات او نا گؤره . بورلدیقجیل ایلرده داها قابالریندن بو حرکتاونیوئرسیته
اونالردا  ،ه خبری اولوبده اوالیالریندان ائود لریناونیوئرسیتهبیری 

 ئدیردی.ا ایشتیراک

ده  بارات ایکیسی لهناصیراوالرکن  «نیا فیلم فستیوالیود»دا نتئهرا
لر. گئدیردیباخماغا لره جا خیابانالرا دوشوب و بو فیلمنهوشنگین دالیسی

ده لر بارهفیلیماوچون ائولرینده او لری ئتمکد اینقتلری گیل فیلمهوشنگ
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اونالر اوچون و بحث اولونوردو. اونالرین ائولری  دانیشیقچوخلو 
ً اونالر قشییاـ  الری آچیبققارانلی آرتیقدن اونیوئرسیته الندیریردی. بعضا

لوردولر. سونرا ؤدن اونالری آراالریندا بلرین هامیسینا گئده بیلمهفیلم
 .الردیائوده دانیشیر حاقدالر لری فیلمکیتدگئ

الر سیاسی تشکیالت ریکیچ ،لر کیبیلمیشدی ناجازاماننالر بو او
 اونیوئرسیتهلری ی وار و اونالرین دوشونجهلرلا  لرده اونیوئرسیته
و  ز حرکتؤاونالر ا ائتدیریلیر. داوامسیله یطهسواتشکیالتی  لراؤیرنجی

حمایت الردان ریکی تشکیالتیچیولال همین  دوالیی ایله لریایش
یله یاخیندان اده او دوشونجه ی لرینکجز گلهؤلر. اونالر ائدیردیا

او  ،لر کیروردولر. بونو دا بیلیردیؤالریندا گقاولدوده یلکایلیش
 «.ایدی لومؤبیر ا آغیریله اشکنجه یا» سونوالرا یاخینالشماغین تشکیالت

 .لرمیشیرگئدباخماغا ایکیسی بیر فیلمه ـ  ناصیر ایلهبیر گون بارات 
ن تئهرائچندن سونرا کخیابانینی  «تخت جمشید»دا قگئجه قارانلی
اون  ساعات. اونالر گئجه الردییاخینالشمیش کنارالریناسینین اونیوئرسیته

دانیشا ائولری طرفه ـدانیشا اقور وورارؤنی داونیوئرسیتهئچرکن کیاریمی 
گوله  ـگوله یبروئ قهیسابوله مای لریـ بیربیر هردنلر. اونالر گلیردی
 لر.لوق ائدیردیشوخ، دانیشیب

خیابانیندا ایکی ماشین  «فروردین»بیردن قارانلیغین ایچینده 
نفر کیشی دوشدولر. اونالر  دؤرداونالرین یانیندا ساخالدی. هر ماشیندان 

. الردییندن توتوب دانیشماغا باشالللرا   ،یبیلهورهؤی دناصیرایله  بارات
رد ؤد یالر. هر بیریسینریبیاونالری آی ،گؤردوبارات  ،چکمدی کی آنبیر 
آلتی دقیقه ـ الر. بئشبیا باشالیغآیری سوروشماـ یب وآیرییهلورهؤنفر د

ایکی ه اوالن دؤرد نفردن سیندورهؤین دناصیرو  باراتدن سونرا هئچمک
توشدوردوالر. اونالر لری توحبتؤلریه صبیربیرـبیر یئرده  ،نفری گئدیب
گیل بارات. الردیاونالری بوراخییب، ئمهز دؤبیر س هئچگیله سونرا بارات

ین ناصیر ایلهبارات  ینلر. بلکه ده اونالریلدیئیبلکه اونالر آختارانالر د
لری فیکیرلر اونالرین تصوور ائتدییی ائتدیک حاققیندائچرکن کخیاباندا 
 .یلمیشئدکیمی 

 دن خبر یوخکگولمـائوه گلرکن داها دانیشیب  ناصیر ایلهبارات 
، او ده لرایدیهگولس بیردنر فایت قدر قورخموشدوالر. اگی. اونالر کایدی

ساواک  قدر ایلک دفعه قاشیقبیر اونالر  .ایدی بیر آغیر و آجی گولوش
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 چاتارکن. اونالر ائوه الردیدادمیش ـطریقیله توتولماغین دادین چکیب 
. قورخودان هیجانلی بیر حالدا رالن اولموشدویفـ اون بیر یاریم  ساعات

الری تکرار االری سوقولرینه اونالرین سوروشدبیرـبیر ییب،گولومسه
ن سونرا ادساعاتلر. بیر یاریم ی تکرار ائدیردیالرآنئچن کائدیب و او 
ری الآنلر. حاال هر ایکیسی ده یوخوالریندا دا او یتدیا گئواونالر یوخ
 .روردولرؤیوخودا گ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 بایرام تعطیلی سولدوزدا
 

 ئدیردیا حیس. او قاییتدیئنه ده سولدوزا ی یینلربایرام تعطیلبارات 
 زامانسولدوزا گئدن  یالنیزالری تانیمیر. جوان تزه چوخبیر سولدوزدا  ،کی
ـ فئدوالنیب و ک ـ، گزیبروشوبؤال گاونالر ،یبیالرین آراز یولداشؤا

نه ده یئ آما، ایدی سولدوزدا چوخ ،الری دا الب ته کی. یولداشئدیردیاحوال ا
ئدیردی ا حیساو  الرینی تانیمیردی.لدن چوخیاونالردان سونرا گلن نس تزه
ی یهاوردن بیلمه سببینیرنده ؤگادارین سویو دا آزالیر. گاداری گ ،کی

داغا و  ،یهمئشه ،باغا زامانهر  آماسیخیلیردی. اونو داریخما باسیردی. 
ده درس اورمیهنیردی. هفرحل ،آچیلیب ییهاورلطان یاغیبا گئدنده وس

بیلمیردی  آماچکردی.  زامانلر چوخ یلتعط لیکایکی هفته زامانان اوخوی
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سا نظره یلر بو قدر قیلیه گئدندن سونرا بو تعطاونیوئرسیتهدن هنی، ک
 .گلیردی

الری اوچون چوخ ین و اونون بوتون دوستی باراتلربایرام تعطیل
بللی ایدی کی، دی. اونالر خیاباندا دوالنارکن هامیسینین گئدیشیندن ای یرلیهد

. رالدیی اوالجاقررالوکتولری و دسیهندو، ملریمیللعواونالر صاباحین م
هامیسی  ـ لریگلـتلرینین ائولرینه گئبیرـبیرالری و دانیشیقو  داورانیش
م ماارد گون تؤلی ده همیشه دهگـتین گئریردی. باراتتسؤنی گبو مساله

اینکی نهاورادا  ،کی آلیشمیشدیر قدرغینا او ماانداکی یاشتئهراسوروردو. او 
ی یهاور ،بته کیال .ئچیردیک داخوش  ئتمیردی، هلها حیس قچوخ داریخما

 هردندا  الداریخیردی، اونالر سی اوچونعایلهسولدوزدا و باشقا یئرلرده 
 دانیشاردی.نال وفئلئت هردن دهو  مکتوب

الری بیر یئره الری و قارداشاونون بوتون باجی هندلریبایرام تعطیل
یدی. ، عسگرلیک قوللوغوندا اجی بیتیریبئر. رشید، کالالتوپالنمیشدی

 «نلیغییعاووم تئکنیکیستاندارلیغینین وغربی آذربایجانین ا»یمان دا ئلوس
ختای و وده ا ایکیسیـ الری ترالن و مارال ایدی.  باجیسینده وظیفه

گلنده اونالرال و ی اید لر. فیروز دا ائولیده گلمیشدیکپیروزال بیرلی
قالمیردی، بلکه خانمینین چوخ اونالرین یانیندا  آماروشوردو، ؤگ

الری قدواونالرین هامیسی سولدوزدا اول . هر حالداگیله گئدیردیسیعایله
بیر ـ لرینین محب ت دریاسینی روب و اورکؤلیرینی گـ بیربیراوچون دائم 

 .روشویله دولدوروردوالرؤلرینین گبیر

نکور و ویمانین یانیندا کئلوده سده اورمی ه ختای ایکیسیوا ایلهمارال 
 .  ترالن دا تبریزدهالردییردیرشرالیزلرینی حاضؤدیپلم اوچون ا

لر تئز ائدیردی. نه قدر بو گون داوامده تحصیلینی ایکینجی ایلده اونیوئرسیته
شق عطشیندن ئرن کیمی عؤی گاداری  گیهین اورخیردا باراتآئچیردی. ک

 .نوردوؤنا دتئهرا قران قاالرااگیاو بابتدن ن قدربیر   یب،قال قیاریمچی

یله لهیبیترکن بیر نئچه گون فاص لریتعطیلهامیسی بایرام  یناونالر
لری یئنه فعالیتغیشارکن ی. اونالر یالردینلالوز ائولرینه یؤدا انتئهرا

تاب ائوی و بیر ی، فیلم، تئاتر، کاونیوئرسیته. بیر داها تکرار باشالییردی
الری رامقپرو تمکداغا گئ سیندان اؤنملیسیمو ها قدرس اوخوما هد قدر

داغ  کبئش گونلو هندلریتعطیلبیرینجی ایل بایرام  ،یردی. اویباشال
سیز گئدیردی. داوامالرینا رامقهفته سونو داغ پرو آمادی. همترامینا گئوقپر
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 اریندمالارقپرو قالخماداغا  یمیک یداغچ یلبهوبیر نفر تجر دوغروسو،او 
 یئرینه یئتیریردی. ل ائدیب،وبقلری یتلورلو مسئوتهر 

الرین چوخو یراندرامینی دوالنقداغ پرو ،ی کیدیرئدا حیساو 
ایکینجی ایل  الر. اوچونجو ایل و حت  یدیا یندنلراؤیرنجیردونجو ایل ؤد

لر. گلیردی قداغینادایم یوخ،  ،لر دهدییا هیندن چوخو داغا گلسلراؤیرنجی
 قداغیناده هم  ،یلدیئید یددیی کیمی هم جلراؤیرنجیردونجو ایل ؤاونالر د
و مکتبدن  قبو دوستلو قساالراا یآشاغی یلر. بارات باشینگلیردی

ایجرا مینی ارقپرو لیقداغچی ،بیلمیردی کی ،کی ن لذ ت آپاریردیدکیرنمؤا
ه لرائدن قرار  ،دانیشیب حاققیندابین آلتینا آلیب و اونون اونو چوخدان ذر 

فیندن حاضیرالنماسینا فیکیر طرهلر کیم نالریرامق. او بو پرولروئرمیشدی
ردونجو ایل ؤالرینین بیرینده  درامقپرو غبیر گون دا نهایت. وئریردی
بیر ال یئنی باراتگلدی و داغی چیخارکن  «احمد»دان بیری الرداغچی

 .باشالدی حبت آچماغاؤص
ق تاریخی بیر دانیشی ـسیاسی  قآچی و ییددچوخ ج صؤحبتیاحمدین 

دان و قین هامیسیال سولچولوالرداغچی حاقدایدی. ایندیه قدر بارات بو ا
شکیلده  قچوخ آچیدان قمکتبینی داشیما قاونالرین هامیسی سولچولو

ز ؤاونالرین ا بیرباشا آرتیقالر دانیشیقبو  آمار. اللر آپارمیشدیحبتؤص
تی احرک لراؤیرنجیزلرینی ؤاحمد س له باغلی اولوردو.لرلری ایشکگؤردو

و اونالرین دئویرمک ژیمی ئو او ر ه قارشیسینین شاه رژیمینو مبارزه
آلتی لری یئربو حرکتیب، دانیش حاققیندا الرو باشقا تشکیالت لریمیتینق

ری لالاولدوغو و اونالرین یئر اوزو قوباغلی الریال سیاسی سول تشکیالت
نی بو مساله ،نوبؤ.  سونرا احمد دشاره ائتدییالرینا اقکیمی اولدو

 «سیمیتهوک لیقداغچی»بیر نئچه نفر  دهفاکولته، باشالدی کی غاماآچیقال
ا عاید اون حاضیرالییب، رینیالمارقاونالر داغ پرور. رالچالیشی آدی آلتیندا
ضولری گیزلین ولر. اونالرین عردیداره ائدییو ا گؤروب الریحاضیرلیق

الری قن آزی بیر اوتورا. اونالر هر هفته ا  الردیلیمااتانینم و قالمالی
لرده ده چوخ فع ال ئچن سیاسی حرکتکده اونیوئرسیتهدی. اونالر ای اولمالی
 .دیای وارالری رول

شکنجه اولماغین یو ا قتوتولماایله باغلی سیاسی فعال یت  زاماناو 
دی. اونالر ئدیربیز ا ـلرینی بیزکی توکنسانین بدنیندهیفیکری ا احت  
اکثریتی سولچو اوالن شکنجه آلتیندا یالردا اعدام اوالنالرین و یا اندانیز
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نین فاکولته یلرینرهیخاط ینلرینجان وئرن ینالرسیاسی چالیشاناونالرال 
. بارات الرذالر ایچینده اوخویوردویکاغ میشلیتاب ائوینده یئره سریک

لری  یاخیندان تجربه مرحله چکیلنآدیدیم زونو بیر آتؤا قالری دانیشارابون
 .روردوؤیاخین گیه ئتمها

داغچی » ،تیردی کیزو بورا گؤزلرینین آخیریندا سؤاحمد س
اوچون قروپدان  تحصیلینی باشا ووردوغوسینین نئچه نفری میتهوک

به وتجر قدردی. بارات دا او مهئد یآدین الرینآیریالن. او دیرآیریلمالی
فیکیرلشسه بارات  حاقدا هئچ نه سوروشماسین.بو  ،کی ربی اولموشدویصاح

باراتا سؤزلرینین سونوندا دی. احمد هبیلم ده، اونالرین کیم اولدوغونو دقیق 
لویونه ضوونین عمیتهودن کینسی طرفمیتهؤک الرداغچی ،او دئدی کی،
 ین»یولداش بارات»ئییب، باراتا تبریک د ییهبو سئچیلماحمد سئچیلیب. 

 .لینی سیخدیا  

سینه میتهوک الرداغچی اؤیرنجی اونیوئرسیتهبارات بیرینجی ایل 
الرین یوک یئرآلتی سیاسی تشکیالتؤاو ب ،یردی کیدهی بونا بنزیهسئچیلم

نین اهمی تینی سونراالر بارات بو مساله سئچیلیر.لویونه ضووبیرینین ع
بو  هلهباشا دوشدو. بارات ائدنده راک یشتیا الریندااوتورومنین کومیته

و فیکیر  کیو چاباالرین ایچینده اوالن ایلیشلر سیاسی ایدئولوژیک دوشونجه
بعضی  آما. ایدی یوخ معلوماتیچوخ  داینحاقیارانماسی  الرینینآیریلیق
لرینده جلسه دانیشیقئچن ک سونونداالرینین رامقداغ پرو نینالرییولداش

بو قورو  ،روردو کیؤیلدی. او گئیلریندن راضی دتنقید آشیریفراطی و یا
باغالنتیسینی  قاو صمیمی یولداشلی ،الرا ضربه ووروبقدوستلو تنقیدلر
 .ردیییهایست چئویرمک ایلیشکییهظامی بیر یو ن حربی

اونالرین  وبرؤآغیر گ یالرینداورانیشبارات اونالرین 
ً  ک،دوشونم یلرینقیمنط ینین لراؤیرنجیردونجو ایل ؤد ده خصوصا
یردی. بارات او هفته یهایست ققورومالی باغالنتینی تحکم و محب  ؤدیغی متیارا

ین ایچینده گئدیردی. سانکی الرداغچیرامیندا بیر نوع غرورال قداغ پرو
ضودور. گلن هفته وبیر ع« نینمیتهوک یؤنلدیجی»زو ؤاونون ا

معلوم الرین بیرینین آلتیندا زل هاواسیندا آغاجؤده باهارین گاونیوئرسیته
ر یبارات حاض ومونداسی و اوتورجلسهجک کئچیریلهنین میتهوک اتداساع

راغا اوچونجو ایل اسماعیل میا ،ردونجو ایلؤمد و احسان دحاولدو. اورادا ا
 لر.یدیایندن لراؤیرنجیبیرینجی ایل  ایسهو بارات 



55 
 

 ،ردو بیر آغاجین آلتیندا اوتورموشدوالر کیؤد ااونالر بیر حالد
اولموردو. سئچمک دن لراؤیرنجیاو بیری نی الریاونالرین داورانیش

غیر عادی بیر  آمالر، یلشمیشدیاونالر نسبتاً خلوت بیر یئرده ا   ،کی ردووزد
ل احمد وردونمورؤاونالرین داورانیشیندا گ دا لحا  «بارات یولداشین». او 
 حاققیندا جیددیبو رولون اهمی تی ئییب، سینی تبریک دیه سئچیلمهمیتهوک

لرین و ایش یرامین هارادا اولماسینق. سونرا اونالر گلن پرووئردی ماآچیقال
 .الردیدانیش ایله باغلی سیلونمهؤب

.  الردیدانیش حاققیندار تنقیدلی رامداکقپرو میشئچقدر ده کبیر  
د کیمی یچوخ شاهداها اوچون ده ایشتیراک ائتدییی دفعه جلسه ایلکبارات 

جلسه قورتوالندان . ده فیکرینی دئییردی، هردن نیردیهیرؤاقوالق آسیب 
اوچونجو و ایکینجی ایل قدر او  ،کیئدیردی زونه فخر اؤاسونرا بارات 

استعفا وئرن احمدگیل و  ،گیلحسانئمیشدی. اندن یالنیز او سئچیلیلراؤیرنجی
رموشدولر ؤلر گکیفی ت سیرا دا بیربارات لراؤیرنجیردونجو ایل ؤاو بیری د

ن دا. بارات اونالرین هامیسینیوخ ایدیدا الرداغچیچالیشقان  باشقا ،کی
 .یدیا قاوالجاقدا بیرباشا رولو ماحاضیرالرام قپرو قرار وئریب و

ین الرینولداشیبیری  و او «ابراهیم»، «حمید»، «نورعلی»بارات 
زونو اونالردان باش ؤا ئدیب،تعج ب االرینا دیقاورادا اولما نونوچوخ

و احمد  احسانتوروردو. ؤبیر گبیربه یالرینشاشیرمادان آتدیمده کرمؤگ
. لردیای قالمالیآز الری اوچون اورادا قی اولدولراؤیرنجیردونجو ایل ؤد

سینه میتهوک الرداغچیابراهیمی ده »اونالر  ،کمدی کیاونون اوچون آز چ  
ردی. سونرا یای یالر باشالیمتحانیلر. بیر نئچه هفته اوندان سونرا اتیردیهگ

 رامقپروبیر  کلیبیر هفته هندلریتعطیلیای اونالر گلیردی.  لریتعطیل
خزر دن توتموش سینناحیه «فشم»ین یوخاریسیندا اوالن نتئهراساسیندا ا  

لر آراسیندا یول و مئشه اشـ دشهرینه قدر داغ «نو شهر» لییدنیزی ساح
 .رق ایدیلرده قاالجاللؤگئدیب و چ

لی گوسو ب للؤو ایش ب لریائدنایداره تفصیالتی، امینرقپرواو  
 لر کی،گئتدیز شهرلرینه ؤا ،بیتیریب یالرینمتحانیاونالر ااوالندان سونرا 

گونده و بللی بیر  اوچون رامیقپرو «نو شهر« »فشم»اورتاسیندا ین ییا
ا نظره یسیای  سفری داها قبو ین سولدوزا بارات الر.رده توپالنسینیئ

ضوو اولدوغو وع «سیمیتهوک الرداغچی»گلیردی. او یاین اورتاسیندا 
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داره یمین دوزگون شکیلده اارقپرو کلیو بو بیر هفته اولمالیاوچون اورادا 
  لی ایدی.سینی یئرینه یئتیرمهوظیفهز ؤا اداولونماسین

ردی. گیلین ائولریندن گیزلی قااللرین هامیسی باراتیشیکیهبو د 
و جیددی ده باشقا اونیوئرسیته آمابیر ائوده قالدیغی،  ینباراتنه  ،کی بئله

هانسی  ندانبیری سولدوزلو یولداشالری و او ناصیر ،هوشنگاینسان اوالن 
ی دقیق خبرلری حاققیندا تدیکایفا ائ وظیفه هانسی الرینداتشکیالت اؤیرنجی

 الریدوست بیریردی، نه ده کی، او الآخبر او حاقدا  اوالردی، نه ده
 .الربو حاقدا بیر شئی سوروشاردیدان بارات

لیفباسی( ایدی کی، نین ایلکین قایداسی )ا  بو یئرآلتی سیاسی چالیشما 
 او حت   لری اولمالی ایدییلگیالریندن ان آز بیرـ بیر ایله باغلیالر تشکیالت

 نوزوؤگ، نایدیراست گلسهبیرینه دن مهتهایسبیلگی بیر غیر ضروری 
او تشکیالتین ین هروب و بیلمؤسنین گ لی ایدین. چونکیمهرمهؤگ وب،یوم

هامیسی اونالرین  ،دولر کیرؤونالر گ. بدیا بیلرلر وورحرکتینه ضربه
دا الررولی ددیبه بیر جبیر ایله باغلیالری تشکیالت اونیوئرسیته

. اونالرین رالئدیردی بحث ا ،اونالر همیشه کیتاب اوخویوب الر.رالیشیچ
 .نموشدوؤیه داونیوئرسیتهائولری بیر آیری 

 ،له گلدی کیئنوشده اؤندو. او بو دؤنا دتئهراین اورتاالریندا بارات ییا
 گون چاتانسین. بارات چاتدیراوچون  کداغا گئتماؤزونو بیر گون سونرا 
دان قجالر قابامسئولی ت. بوتون یدیدهباش بیر یه اونیوئرسیته ناهاردان سونرا

داغ ن بیریندن الریدومؤکآچاری اوندا اوالن ین الرداغچی. او رلونموشدوؤب
 شئییو هر بیر  الریقتوردو. او باشماؤگ لرینین بیرینی سئچیبکوله

 .رالدییصاباحکی قرارا حاض وزونؤا ،گؤتوروب

بیر . دئییلدیینده لرائوالری یولداش بوتون نا گلندهتئهرایایدا 
سکندر، احمد و یا ز،ورموهوشنگ، ه دانت اوالنالریندا ثابتئهراالری آیاق
ائدن  حیسبی یائو صاحونو زؤا ادسیرا بیر  ،دییا ختار اورادا واروم

 حیسکیمی سی ییهائو یزلرینؤا ائودهالرین قوناق تزهبارات بو  الر.قوناق
 ت  مودبیر کیچیک ندا تئهرالدی. اونالر یایدا ییئچوخ راحت د لرینهئتمکا

ا یاخین و اورادا بیر آی نا گلمیشدیتئهرامتحان اوچون یبیر اق، یا دا قالما
زو اورا گلن ؤاونون ا ،شدی کییلر. بارات یادیندان چیخمیردییهایست ققالما

 .قالمیشدی قوناقبیر آی اورادا  زامان
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 کاوچون ایکی نفرلی قمااسینمینین یولونو پروقراداغ  حت اگیل بارات
ماق اوچون تانی ،گئدیبایله  ایزینین خریطه بو یولودان قجاقابا قروپوبیر 
. سینه دوشمهیگئدنده اونالر چتینلیقروپ بوتون کی، لر ندرمیشدیؤگ

. الردیتوپالن بیر ـ بیرالری یئره قتئزدن قرار قویدو حگیل صابابارات
بیر یاریم  ین هامیسی. اونالرگلمیشدیالرین هامیسی بوتون آد یازدیران

 .الردیرالشیحاض یه، یوال دوشمهتوپالنیب ده اولسا،گئج  ساعات

 لری اوچوندیکهرمؤگ یلرینـ بیربیراونالر بیر آیدان چوخ 
 «لشکرک»نهایت لر. اونالر ئدیردیا لوقشوخ ققا ووراراقلرینه توبیرـبیر

 یرینالتابیده شعر ک یئنهدا آوتوبوسکندینه یوال دوشدولر.  «فشم»مسیرینین 
الرین اهنیم. بارات دا الردیشعر و ماهنی اوخوماغا باشال ،یبرچیخا

 بیر چوخبارات  امدارقبو پرو .یدیا دنلراؤیرنجین بیل ازبرچوخونو 
یوک ؤسینه بیشمهبکترینین ااونون کاربونالر و  دیالشراست لرلهکیئنیلی
 ،یدی کیا رمییه یاخین داغچی وارایی اردالمارق. بو پروگؤستردی تاثیر

 داغچیلیقدا جیددی و قابیلیتلیدا  یدی. بو قیزالرا آلتیسی قیزـاونالردان بئش
الم اا قدر اونالرین هامیسیال راحت سزامان. بارات بو رلدییا دانالرداغچی
 حاققیندالر لهات بوتون مساله چوخ راحای ایکیسی ـ، بیرئدیردیعلیک ا

اندارانلی ازمسی ز همدورهؤین ااونالردان بیری بارات؛ دانیشیردی
و  سیوظیفهین بارات ایدی.« خاتون» زنجانلی او بیریو « فاطی»

غلبه تئزلیکله  لرینهجهتی شخصطلب ائدیردی کی، چاتیشمایان مسئولی تی 
 ئتسین.ا

لرده بیر کو چتینلیگوندوز بیر یئرده ـرمی نفرله گئجهایین وبئش گ
مکان یاماسی اوچون لرینی یاخشی تانیـ بیربیرالرین بو اینسان، قیئرده اولما

الرینا قالرین اوجالیداغ، کندیندن قالخیب «فشم»اونالر  یردی.یاراد
 سیندهحیسهالرین بو نیزی طرفه یوال دوشدولر. داغهد «خزر»، قچیخارا

 سئوینجزل بیر ؤی اونالرا گیسرینلیی و ینین تمیزلیهاوا ،الرقیللییاش
، اوخویاـاوخویا ائدیب، داوامیوال  یاواشـیاواشله کوئریردی. بونالر چتینلی

. بو داغ لردا گئدیردییولرک لوق ائدهلریله شوخبیرـبیر هردن ده
بیتیرمیش  و  یدرسینبیر طرفدن . او ییدا یوخ« احمد» امیندارقپرو

ین بیر بیر طرفدن ده باراتچیخمیشدی؛ توماتیک آوسیندن میتهوک الرداغچی
دیغی اوچون قالآز درسی  «احسان»له ائولنمیشدی. ای لریورهؤقیز همد

 سببهرده بو یده ده چالیشیردی. ظاهکشیئا کیچون .یه آز گلیردیاونیوئرسیته
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سیندن استعفا وئریر. میتهوک الرداغچیاو دا  دئدی کی،اسماعیل  گؤره
 الرداغچی اوچ نفر ـ براهیما، اسماعیل و او ،کی گؤردو آنبارات بیر

ابراهیم  ،کی ئدیردیا حیسالر. بارات او بیری طرفدن ده سینده قالیبمیتهؤک
یت وئرمیرلر. سینه چوخ چیلیق مسالهداغکی کیمی ققابا و اسماعیل اهم 
 قدربیر  آما، رلدییا چاباالریندا وار قبوتون داغچیلی ،لبـته کیاونالر ا  
 .لرگلیردیچکینه ـچکینه

یی گئنیشلندیرمهسینی میتهوک الرداغچیاونالرین اوچو ده 
نده بئینیی بو فیکر امدارقپرو کبارات بوتون بئش گونلو دوشونوردولر.

ً داپروقراداغ بیشیریردی و  و  ساغالم باخیش ن،م گلیمالرینا تقریبا
ایکی یوخالیاندان سونرا اونالری  قراقویاز ؤگ الرااوالنلری شخصی ت
یدی. ا« خاتون» دهو او بیری  «حمید»ی. اونالردان بیری سئچدنفری 

یه قرار وئرمهدانیشیب و  بو حاقدا کناونالر اوچو ده داغدا یول گئدر
سینه میتهوک الرداغچی ین«حمید» لیکهنا گؤره هل. اوالراپدیتفورصت 

و  «احمد»، لر کیگؤردوبیردن بونالر الر. ماسی ایله راضیالشدیآرتیریل
نین سیکومیتهنین داغچی فاکولتهندن سونرا رئو ستعفایین ا«احسان»

لی قهیاونالرین ایچینده ساب اسماعیلاولوبالر.  «تورک» تامامیلهعوضولری 
سینه میتهوو اونو داغچی کب دانیشیحمیدله تک دوغو اوچون اول

یتینی آچ سینینسئچیلمه اونا چاتدیردی  یماسینلقاتیگونو معه وج یب وقالیاهم 
 ائتدی. و اونو تبریک

آیری اونا تبریک ـآیری ،دا گئدیب «بارات»و  «ابراهیم»سونرا 
خبری  نکیمی هئچ فیندنطره رد نفرؤاو دلرین هامیسی لر. بو ایشدیئد

نسان یاگئده ـگئدهآخار سوالر کناریندا اونالر  .ادان گؤرولوردواولم
لدن ؤو چوب الردان سو دولدورقبوالاولماین یئرلرده اوغلوندان بیر اثر 

لر. ب ایچیردیییهل چایی دملؤچ ققاتارای دریب چایا چای «لیک اوتوکک»
غیشدیریب و گونشین چیخماسیندان و یب یییئی ،لر سالیبسوفرهلده ؤچ

نی ده داغین گئجه. الردیآلیرلرینده  لذ ت کتا   نداشیـغاباتماسیندان د
سینه حلقه دوره اراقاود یاندیر ،ر قوروبیر دوز یئرده چادیلرینده بکات

اوخویوردوالر.  قباخارا آلووالریناگئجه یاریسینا قدر اودون  ،ووروب
ردا و یقیزالر هامیسی بیر چاد ؛الردیرالرا گئدیب و یاتیریچاد راسون

 .ردایالری اوچون اوچ چادقچوخ اولدودا اوغالنالر 
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سینه چوخ سئچمه بیرینیآراسیندا  خاتونون ایله حمیدبارات 
 یددیجاؤلچوده بیر  اریندمالارقفیکیرلشیردی. اونالرین ایکیسی ده داغ پرو

دوشونن  شیبله. او چوخ فیکیرآرتیقحمیددن  قدربیر خاتون البته،  ،لردیای
جا دانیشماغا فارس آما، ایدی یدی. زنجانلی اولدوغو اوچون تورکا بیر قیز

 باشقا ،. اوی تام بیلمیرلیندی رکوت ،ردی کیییئد اوستونلوک وئرردی.
القئید لره داغدا آیری مساله ،کی گزمیردیقیزالرال یالنیز قیزالر کیمی 

هامی ایله سایغیلی و ائدیب  دوستلوقال الرداغچیاو بوتون  قالسین.
ایله قارشیالشاندا  یلرکی بیر شکیلده داغین چتینلیددیاو ج. داوراناردی

چالیشیردی همیشه  هئچ ده گئری اولمادیغینی گؤستریردی.اوغالنالردان 
 خاتون ایلهبارات داغدا ری اونون چینینده اولسون. لردن بیآغیر کوله ،کی
. اوالردیالر دانیشیقحاققیندا  لراجتماعی مسالهـ چوخ سیاسی داها راسیندا آ

سینه سئچیلدی میتهوک الرداغچیحمید  گؤره لرهسببکنیکی ئتبلکه یالنیز 
آسانلیقال لری کبیرلیو ایش الریدانیشیق ،اونالرین توپالنماسی ،کی

 شه بیلردی.گئرچکله

نیزینه هد «خزر»الشیب و قاوزاهر نه قدر ندان تئهرااونالر 
 دا بورکولو اولوردو. هاوا ،الر چوخالیبقلیل، یاشیالردییاخینالشیر

اونالر  الر.یردیالرا باخیدبولو آشاغیداکیالرین باشیندان داغ
سینا نیاوز دؤاهامی اوخویوب و  ینسیماهنی «لکوراوغلونون چنلی بئ»

 ورکوتباشقا بئله و ها «چوبان قارا» ،«حیدر عمو اوغلو». دالمیشدیر
و باشقا فارسی ماهنیسینی ر لو «دایه دایه وقت جنگه»، الرماهنی
ر تالاساع هردن. لرائدیردی داوامرینا لالیوی اوخویا ـ اوخویا الرماهنی

ین ایچینده نن چ  یبیردن هم لر.گئدیردی یول قه باتاراایچینین ندومانین و چ  
 هردن دهلر. راست گلیردی سونهسورو داواربیر شونده ؤداغین دگئدرکن 

کندلر اونالرین  ،. الب ته کیالردییربیر کندین ایچیندن باش چیخار
اونالرین بیر سورو داوار شونده ؤداغین د داها آمایدی، ا ه واردلرینخریطه

 ایدی. یوخ دهخریطهکی لیندها  

الردان چوبان هردنشونده دومان و چنین ایچینده ؤونالر داغین دا
ان دماتده قاینا هردن ،قاینادیب هردناونو  ،آلیب دساغیلمیش سو تزه

نه آراسیندا ون دبازاردان آلینمیش سو د ایلهساغیلمیش سو تزهلر. ایچیردی
ق، دئمک اوالر اوچون دوز یئر تاپما قدی. داغدا اوتورماای فرق وارقدر 
شونده هر کس ؤیئرلرده داغین د  ـ بویرویریا   دئییلدی. مکنوم  کی،
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 ،گولوبـب ییئد ،یبئمک یئکه ییبیر ت قدایایارا قایایایا  ،بیر داشا ویرونؤب
 .لردیائدیر داوامو دانیشیب و یول

 ی گونایکهله اونالرین یولوندان سونرا گئدندن  نئچه گون یول
ی ؤگ ونوردو.رؤنیزی گهد «خزر»یئرلریندن  داغالرین اوجا .قالیردی
 سانکی. گؤرونوردوله کندان چتینلیآرخاسیالرین دومانو چیسکین  بویالی
لرین اونالرین هامیسی سینه قوووشوردو.ینه بیر ـ بیری اورادا ؤگ ایلهیئر 
. الریاشاییردی حیسو تمیز هاوایال دولدورارکن بیر عجیب غرورلو  تزه

 لر.ه ایدیسیندمرحله ائتمکنیزلری فتح هدده هم  ،الریهم داغ سانکی،

رندن سونرا هامیسی بیر ؤنیزینی گهد «خزر»اونالر داغین باشیندان 
لر . درهالردیباشالیه ائنمه آشاغیز وری الالکیمی یوقوشون  گلمیشب یغال

بیر بهالری بیرقآوادانلیکئچیب، لری مئشه ،ائنیبن دلرتپه قو آلچا
اونالر  .اولوردو سیخ لرمئشهالرین چوخلوغوندان آغاجلر. اؤتوردو

. اونالر لرگئدیردی حرکت ،یدینالشدیریبآ ،سئچیبدن رینی خریطهلالیو
کناریندا ان سویون قیلدیا آخاقش ـیااقیلدقینده شایدرینلی لرین بیرینیندره

 تزهبیر داغ دونقوزونون  یئرده سویون یاخینلیغیندابیردن  ،گئدرکن
 میشدی، اورمهؤا قدر بارات بیر دونقوز گزامانلر. بو گؤردو اووالندیغینی

 .داغ دونقوزو اوالهله دا 
زون آزاد ؤا قدر دهاو  ،الشیرقدان اوزاقآوادانلینه قدر نسان یداغدا ا

. طبیعت اونون آناسی کیمی ساییرلومو ؤطبیعتین بیر ب وزونؤا ئدیر وا حیس
و اورادان  رشوب، اونون قوجاغینا گیریووقو ناآناسی زؤاولدوغو اوچون ا

ز ؤا ،یبیطبیعتی تمیز ساخال گؤرهاونا  الرداغچیمیر. هتایس قچیخما
. لرسینچیرکلندیرمهاونو  ،کی الردیقویالر ،داغدا یئری قازیب یرینلزیبیل
قدر ده او  سانکی،، الردینه قدر کی آبادانلیغا یاخینالشیر الرداغچی

 الر.چاتیردییه له بیر مرحلهئاونالر ایندی ب الر.یردیالشقآناالریندان اوزا

به بیر الری بیرقکیمی آبادانلیبیر قوشون گلن  بیر طرفدن اوستون
ب ین ده بو غالاو بیری طرفد ؛شهرینه یاخینالشیر «نو شهیر» یبئچک

 سون. اونالر لرهئچ ده سئوینمیردی گؤرهلماسینا یطبیعتدن آیر آنا قوشون
ینه ین بیر کند«نو شهیر» نهایت ،یردیلر کیئبه بیر یلرینی ده بیرمکئی

ه ونلومؤبیر بین داشین طبیعتین ـاو داغسانکی،  اتی دا. کندین جماعالردیچات
طبیعتله  یاشادیقالریالری مالری و یاشکشیئاـلر. اونالرین ائویردییهبنز

. ردیاوال قرمایآیله کچتینلیلریندن بیرـبیراونالری  اویغونالشمیشدیر کی،
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لرینده یوال دوشدولر. اورادا کندین کوچهلرینده اونالر کندین قومسال کوچه
ه ـ«نو شهیر»اونالری  ،کی الردیبوسون دوراغینی تاپمینی گزیب،

 لر. دیمهگؤزلهچوخ  آپارسین. اونالر

نیزینین کنارینا هبیر خزر د قمیشدن قابانمهؤنا دتئهرااونالر اورادان  
 رالر. سوندینجلدی قییسیندانیزین هدسا بئله، ده اولک لینئچه دقیقه ،گئدیب

غا مااآر یدوراغین الرینوتوبوسگئدن آنا تئهرااورادان  ،نوبؤشهره د
نا دوغرو تئهراتوتوب و بیرباشا و آوتوبوس. اونالر آخیردا بیر الردیباشال

  داآوتوبوسالری اوچون اونالرین چوخو قون اولدوغیوال دوشدولر. یور
 .دیتیوخویا گئ

دسته باشی اونالری  ،کی ربیر آز قالمیشدی لههکلریندن مئاونالرین ی
. اونالردان ئتدیایکی نفر تعیین اؤلمک اوچون ین آراسیندا بالرداغچی

 ـدانیشیب  ،قالیب قدا اویا ی. بیر آزالرالمیشدیچوخو یوخ
 وچون اونالراالری ین بئله ائتدیکاونالر سیراسی دا. بیر الردییرلالیقیرتی

 لر.یوخویا گئتدیقدان ونلوغو آخیردا اونالر دا یور الردییری باخیرا ـ یریا  
بیر  ربازا ـیا کوچهالچیرت ـیاالم چیرتوخودا تققابا هد سوروجوسو آوتوبوس
 .لرنا ساری گئدیردیتئهرادا اونالر قآسیردی. گئجه قارانلی ققوال ماهنیسینا

او دا آخیردا  .قالدی قاویاداخلینده  مکانیا گؤرهیتینه لیبارات دا مسئو
یا کار یونلوغو هامغدی و یوخویا گئتدی. نئچه گونون یورهزه بیلمؤد

 .یونورؤحکم دؤی چوخ میهاور ائتدی کی، حیسن رکایات سالمیشدی. او
یری دوشدوغو ه ا  تدبوینو اوس باشی ،کی گؤردوبیردن دیک قالخدی و 

اونو بیر طرفدن مورگولنمک یردی. بیر آزجا بیلم ت نفس آالااوچون راح
بیر آز  چوناودیغی آز یات هدی ، او بیری طرفدن ئتدراق ایوو ق یقچوخ آی

ده گئجه قسیندان قارانلیآرخانین . او داها پنجرهدوباش آرغیسی توت
ـ داغ آمابیلیردی،  گؤرهیده اولدوزالری ؤمیشدی.  گه تیکیائشی یینگؤزلر

دن شکیلکی نین اوزریندهشهوبیلمیردی. ش گؤره هئچ ییریباـ ل ؤداش و چ
ده  ایکیسی اونا باخارکنوب نؤد دی.قدا اویا «خاتون» ،کی گؤردو

ی حب ی رآغباش» ،لرینه گولدولر. بارات اوندان خبر آلدی کیبیرـبیر
ی حب ی رغباش آ دنهبیر  ایله بیر استکان سو قالخیب،خاتون تئز  «واردی؟

 سوروشوب، سونرانی سببییسینین رتیردی. اوندان باش آغهاونون اوچون گ
 گئتدی.یئرینه  ،نوبؤد
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دا هامی آوتوبوس هم ده. ایدی حالی یوخدان دانیشماغا یورغونلوق 
گلمیردی. بارات  یه. اوزون یول بیتمهایدی یوخ مکانیدانیشماغا دا ا یاتاندا

لر. گئتمیشدینئجه بو یولون هامیسینی اونالر پیادا ائدیردی کی، تعج ب 
نا یاخینالشماالرینی تئهران تابلوالر ؤسترگ مسافهیولون کنارینداکی  نهایت

نین لر. جاد هلیردیهجا گندالیسی نینالر بیری بیریقوادانلیآیردی. ترسؤگ
و ماشینالرین اونالرین کناریندا  وندورؤگ غیشییا ینالرقرایکناریندا چ

 ،کی گؤردوبو دورومدا بارات  دی.آرتلری داها گئتمه ـگلیب 
 .ررالیه باخییشئانین آرخاسیندان شهوش ،الرینین بیر چوخو اویانیبیولداش

 چوخ اوزوندا الری ین خیاباننتئهرالر. گلدینا تئهرا سوندااونالر 
. ایدی الن یوخیف ـگئجه یاریسی خیابانالردا ماشینندان . اونالرین شانسیایدی
ر. الچاتدی مئیدانینا «شهناز» ،دی کین چوخ چکمهاتدایاریم ساع گؤرهبونا 

 داواملر. سونرا یوال ائندیسی اورادا سیرااونالرین بیر مئیدانا چاتاندا 
او  ،آیری یولداشالریندان ،کی الردییندا ساخالنمئیدا «ردوسییف» ،یبائد

 ،لر کییدیاگیل آخیر دسته . باراتائنسیناورادا دا  «خاتون» سیرادان
یونگول  بئلیندهسی لر. بارات کولهائندیدان آوتوبوسیندا نمئیداسفند یا 24»

آتیال گئدیردی.  ـآتیالکیمی  الرآستروناوتکی وندهتسینین اوسرهوآی ک» آیاق
قاپی  اولدوغو کیمی. همیشه ردیایکی اوالسحر  ساعاتاو ائولرینه چاتاندا 

دوزلدیب یاتدی. بیر یئر الریندا اوزونه اوتاقز ؤا ،ئچیبکیدی. او ق اآچی
یه هله ناصیر  .میشدین گلمهندلریتعطیلدن یای اورم 

سویون ایچینه قویوبسان.  ایستینی سانکی، بدنیبوتون الری و آیاق
 ،نکیایوماندان سونرا س یینگؤزلرچیخیردی.  ایستیاونون بوتون بدنیندن 

، ائله ب گلیبیاونا غال یورغونلوقینی باشینین ایچینده دوالشیردی. آخیردا ئب
قدرکی ناهارا  دنبحوص ینلریناو بیریحتا  یا دالدی کی،درین یوخو

دوراندا  تان کیمی یاتمیشدیر.یابین بختی یاویاتمادی. کاساونو  کویو دهسهس
 دننهیدی. اونا هر ا ریحاضتام کری چالیشماغا یاونون بوتون بدنی و ف

ییب لهتمیز یینیچیرکینلیلون ؤبیر هفته چ ،کی دا یویونماق ایدیماماواجب ح
  چیخارسین. نووونلوغغیورو 

تمیز یویوناندان سونرا بیر دست  وزونؤسویون آلتیندا ا ایستیاو 
 الراچیتابیسینین قاباغینداکی کاونیوئرسیتهن تئهراب، یئیپالتار گ اویغون

 «وناس»بیر لری الرینا گئتمهدوکاناو کتاب  ینگیلساری گئتدی. بارات
تاب یبه بیر او کبیر ییردی.سینه بنزهتمهه ساری گئیچههگولم نونقوشو
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 بیرـبیر  ،لینه آلیبری ا  التابیچیخان ک تزه گزرکن الرینیدوکان
از این » دان«علی اشرف درویشیان» دی. پولو آز اولدوغو اوچونییریوخال
 آلدی.  تابییکیچیک ناغیل ک )بو ویالیتین سؤزلری( آدلی بیر« والیت

 
**** 

 
داغچیلیق حاققیندا  الرداغچیی ددیچالیشقان و جو بیر چوخ  بارات

تشکیالتی و اونا بنزر سیاسی  «لرفدایی» قداغچیلیبئله دوشونوردولر کی، 
و  ایله ایلیشکی یارادیب تشکیالتی لراؤیرنجیاورادا ا الرو سول تشکیالت

 «لرفدایی»سینه ایمکان یارادیردی. ائتمهمک ؤلرینه کـ بیربیر نینایکیسی
الرینی مرامده اونالرین  لراؤیرنجیو  ردیسئچی ضوودن علراؤیرنجی

. بو دوشونجه لرتبلیغ ائدیردیا دبازار ـو کوچه  دهاونیوئرسیتهلده شکی  قآچی
 اوستونلوک تشکیل ائدیردی.لرده اونیوئرسیتهبوتون 

ده وار  لریهدفباشقا الرینین بیر پروقو بوتون داغچی  گیلبارات
ـ بیرنالر حاققیندا او ،آراشدیریب لریایدئولوژیک دوشونجه ایدی. اونالر

دان باخیم فیزیکیسی سیرابیر  یناونالر الر.یردیلریله فیکیر پایالشبیر
ا ن . اونالر لردیگوجلو دئییلکری باخیمدان یفالر دا، گوجلو اولسایدی

تاب یتانیش اولوردوالر. چوخ ک ایله رلریبو فکشیفاهی شکیلده آزیندان 
 ایله لربو فیکیرلری داغدا او بیریترسینه، الر ایسه، تام یاناوخو

 .الردیپایالشیر

نین «بیژن جزنی»بیر طرفدن  ینین چوخوالردانیشیق ینزاماناو 
حاققیندا، او بیری طرفدن ری التابیککیمی « ایران تاریخی للیکاوتوز ای»
مسل حانه مبارزه هم »، او سیرادان اونون یالرتابیک نین«احمد زاده»ده 

 «توده». حاققیندا آپاریلیردیسی اوزون مقالهآدلی  «تاکتیک و هم استراتژی
فیکیر حاققیندا  اوحتا ، لرنمزدیورؤگاینکی نهیاسی طرفدارالری یپارت

لری اولمازدی. یه( بئله جورعتساوونماغا )دیفاع ائتمه ، اونودانیشیب
اری ساده عوضولویوندن یوختوده پارتیاسینین  وساواکین جاسوسو 

طرفیندن  «لرفدایی»لرده گون نین او«عب اس شهریاری»لن لره یوکسهوظیفه
بیر  ئتمیشدیر.بارسیز ایسینی اعتایپارتی «توده» آرتیقسی داها لدورولمهؤا

نی «البی تشکیالتیینقیلر اایشچی» ،سیندان آیریلیبیایتوده پارت گنج سیرا
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یاسی و تشکیالتی لر و سایدی یاخین داها هلرفدایی ،کی الردییوال سال
 .لروئریردی اوستونلوک آرتیقا داها چالیشماالر

طرفدارالری  نین«دلری تشکیالتییجاهوخلق م»لرده یلبو ا
 .الردیریباشالی تزهیئنی یاراتماغا  «نیتشکیالتی الرداغچی  لراؤیرنجی»

. لرینی سئچمیشدیلریتاکتیک یناونالر تاکتیک باخیمدان سولچوالر
چوخ  الریمکانیایه گئنیشلنمهالری اوچون قاولدو« سلمانوم»اونالرین 

دئییل، رژیمی  «شاه»تکجه ن سولچوالر ادباخیم دوشونجه ی. فلسفایدی
. بو چوخ چتین الردیدایانمیشرشیسیندا قا نیاود «کاپیتالیست»بلکه بوتون 
موجود ایدی کی، دونیادا له بیر شرایطده ئا دوشونجهیدی. بو ا امبیر دایانیش

یاخشی سولچو »ایدی:  عاری بووش نینریکائآمدمئوکراسینین قایناغی اوالن 
 لرمین یوزکمونیزمی دارماداغین ائتمک اوچون و  «دورلو سولچوؤبیر ا

 گؤندرمیشدیر. «مااویتن»عسگری 

اطی رفیالپ امک اوالر: بیرینجی، لؤب یهحیصه دؤرد الریبو باخیش
سی نین دوشونجه«زادهاحمد»نن لهرکوبا اینقیالبیندان تاثی فیکیر و سول
و  نی قورتولوش یولو بیلیردیزهیباروم« لییالحس»یالنیز او،  ایدی،

 ؛ققاریشاجا «لرهییفدا» ،آخیردا گلیب خالق اینانیردی کی،
او دا بعضی  ،کی ایدی سینین دوشونجه«بیژن جزنی»ایکینجی، 

 .م بیلیردییسینی الززهیبارومالحلی یس «لرینییفدا»لره گؤره سبب
ی باشا سالماق الزیم ل تیقوروموش مو دونموش قورخوسوندان  حالبوکی

او کومتی ؤ. بو حالرسونوور ضربه بو یول ایلهکومته ؤبو ح ،کی ایدی
، اونالرین ایچینده سونکولؤل تین قورخوسو تیمکی،  اوالر قسیندیرما زامان

 اوچون زمینه یارانسین؛ قسیاسی و تشکیالتی چالیشما
لر ی ایشچیبالینقیا»ن توده پارتیاسیندان آیریال اوچونجو دسته

 و اونالرالشماق ناللره یاخیییفدا دوغروسو، بونالر ایدی کی، «تشکیالتی
ا داها چوخ سیاسی و تشکیالتی چالیشماالر ،رییهایستمکداشلیق ائتمک ا  

ریکی ساواشی دوز یظامی و چین ـ. اونالر حربیلراوستونلوک وئریردی
 . الرسایمیردی

 ومئتودون لرین ساواشییفدا ،کی ایدی «توده پارتیاسی» دؤردونجو،
د ا یالنیش ساییر دا اسکوو. اونالرین هامیسی مئدیردیو اونالری اساسدان ر 

 قالمیش داقیرمی ایل بوندان قابایالری ایدانیشیق ب،شیهیلوروپادا ا  آو شرقی 
 .الرشوعارالری ایله یاشاییردی ینزامانو او 
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نین  «بیژن جزنی» اوستون اوالنیلرین ایچینده بو دوشونجه
ین و بارات ینلراؤیرنجی. رلدیای طرفدارالری سینیندوشونجه

اساس ایکی  یاناشماالرینینست وس تشکیالتابو  سینینبعضییولداشالرینین 
ی یددبو ساواشدا ج اوچوندوقالری بیری اونالرین قورخ :ردیاوال بیل سببی

قاریشماالری و سونرا  قدراونالرین بیر  لری ایدی؛مهائتمهراک یشتیا
 داوامالرینا ماالری و یاشبیتیرمه اولسون، ـنئجه اولورسالرین درس
  ؤستریردی.گ بو تشکیالتا قاتیلما اؤلچوسونواونالرین لری ائتمه

بو یولدا  یالرینقو بوتون وارلی الریجان ایکینجی دسته،
دن ، اونالرین ایدئولوژیک جهتالردیست اولسایواگر س .قویموشدوالر

سی ین یولداشالریندان نئچهباخیشالری اولمالیدی. اگر باراتفرقلی 
اونالرین  سببی ایسهست اولموشدوالر، وس قاتیلماداحرکاتینا  «قداغچیلی»

ی.  سولچوالر بیلردیه مالیک اولماالریندان آسیلی اوال دوشونجهفرقلی 
. ییدا وارآزاراق الر دا باخیشلی اوالن «نیاود ونجواوچ» چوخ آزایچینده 

آراسیندا چوخ ین لراؤیرنجییولو سئچن  موکراتیک مبارزهئداغدا و بیر د
 ازدی.الر آرایا چیخمختالفیا

 ،هر نه اولورسا اولسون لریسبب، ایندی قهر باخیمدان دا باخسایدی
و بوتون سیاسی فیکیر و  لراؤیرنجیالری دلرین ساواشیجاهوو م لرفدایی

میشدی. تیارا حرکت قلرینین آراسیندا بیر درین و آچیبیدوشونجه صاح
. ئتمیشدیچالیشقان و فعا ل ا خده ده چوتین ایچیناو جماع توپلومدااونالری 

 ـسالمییدلر ایجاهودان سولچوالر ایچینده و مباخیمایدئولوژیک  لرفدایی
 .الردیمیشتنی یاراالر ایچینده بو ولولهسیاسی تشکیالت

میش بو سیاسی و ده بیتیرمهاونیوئرسیته تحصیلی بارات بیرینجی ایل
لر و گلن تزه لریندهفاکولته و دیایاورتاسیندا  تاملرین ایدئولوژیک دوشونجه

بو  .لریب، اؤیرنیردینظر آلیاوندان  هامیسی ینالرقاتیالن سونرااوندان 
 آما. سینه گتیریب چیخاریردیائتمهعه یطالوم آرتیق ین داهااراتبلر مساله
به تاپا بیلمیردی. چونکی اونون گون زامان یئترینجهعه اوچون یطالواو م

چیلیق سفرلرینده آپاریالن بو داغ آما. ایدی لری چوخول یتگون مس
 و.بوشلوغون یئرینی دولدوروردبو  قدربیر الر دانیشیق

الرینا چیلیق پروقرامداغ ابراهیمو  سماعیلیا ،کیئدیردی ا حیساو 
 الرداغچیین احمد و احسان اؤزللیکلهالب ته بو مساله  لر.آغیر گلیردی

چوخالمیشدی.  داها دا هعوضین قسونرا آزالمائتدیکدن سینی ترک امیتهوک
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 قدرماسی بو بوشلوغو بیر تیلسینه قامیتهوک الرداغچیده  ین«حمید»
فیکرینده اولدوغو اوچون بیر  کبیتیرم یحمید ده درسین آمادولدورموشدو ، 

ده کیشیئسیندن امیتهوک الرداغچیویا بیلمیردی. بارات اخت قو آرتیقددن ح
یتلی و ج آرتیق قدربیر   ،یاخینالشیب االرداغچیی ددیدوزگون شخص 

 یینه آرخاالنمالی ایدی.همؤاونالرین ک

. بو جمعین لروار ایدیبو جمعین ایچینده نورعلی، خاتون و جعفر 
اورکلی اولدوغو اوچون چوخ صافساده و  آرتیقدن حدایچینده نورعلی 

ین الری و باشقا چالیشماالرمپروقرا. او بوتون داغ یه آلینمیردییددیج
یه یددیج قدرسیاسی و تشکیالتی دیسیپلین باخیمدان بیر اولسا دا، هامیسیندا 
بی اولدوغو یصاح اکیچیک بیر فابریکجعفر طرفدن ده . او بیری آلینمیردی
لی و دوشونجه ،ییددهر نه قدر ده ج قتانینارا «خورده بورژوا»اوچون 

اولدوغو اوچون ا مالیک شالریفراطی باخیا ،لی اولسایدی دابهوتجر
نین میتهؤهر حالدا بو ک .سینده یئر آال بیلمیردیمیتهؤک الرداغچی

. بیر نئچه نفر ده لرایدی ری اولمالیلتمثیلچی «پرولتاریا»الری دوالندیران
بارات و او بیری  ،کی لردییا ریندان وارالاوشاقین جنوب شهر نتئهرا

حالدا داغا  ی. اونالر عینالردیز آلتینا آلمیشؤضولری اونالری گومیته عوک
او بیری طرفدن چوخ درین  ده،لر سه ایدیلی گلداوام قی اوالراددیتقریبا ج
شنگول » قدر. بیر لره مالیک دئییلدیلی و درین باخیشلی شخصیتدوشونجه

سوال ده ساغا و هردن چوخ هردن  قبی اوالرایشخصی یت صاح« منگولـ 
لر تنقیدلر ائدیردیفراطی یالریندا چوخ ادانیشیق. بعضا لرمئیل گؤستریردی

زه یباروله گولوردولر . بورا مای سهاوجا سلر الن کسیدن فهن ،مثال کی،
 ققابازلری ده چوخ گولشؤاونالرین ا آما س.  ها بئلهیلنمه و ا   یادیر ینمئیدا
لری آز دا ئشـ بخوش الو مخصوصا قیزالرایله  لرحالدا او بیری یو عین

 .اولموردو
او بیری دی. داغا گلن فرقلی ایبیری قیزالردان  او «خاتون»

 قیزالرین لر. او بیرییلدیئیی دددیبیری اونون کیمی ج هئچقیزالرین 
ایلده بیر دفعه  ردوالر.نوشوقو، اونالرال الرا قاریشیبچوخو آز اوغالن

 . او بیری قیزالرالرچاشیردی ،ایتیریب یزلرینؤا آرتیق ددنحلر ده نگل
ق، یا چوخ آری. اونالرین چوخو لرایدمانچی بدن قورولوشونا مالیک دئییلدی

ق اوتانجا قدربیر ده هم  ،بانیهرئهم م «خاتون». لرایدی کؤچوخ کدا یا 
بدنینه  الرداغچیایدمانچی، هم ده  هم بدن قورولوشو باخیمدانیدی. اونون ا
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ده لرده ، بوتون آیری ایشکده یوختورمؤگلری کوله تکجهاو  اوبغون ایدی.
 .قالمیردی گئریالردان اوغالن

یدی. او دا بارات کیمی بو ایدئولوژیک ا هربان بیر قیزئم وتین او م  
اؤزونو  نیب و هیرؤاقاتیلدیغی اوچون  تزهتقریبا  مئیدانینازه یباروو سیاسی م

تورک اونون ردی. اصلینده ییهایستچاتدیرماق له بیر سطحه لربیریاو 
 لیکلهبئلهساییلیردی، چونکی  ایمتیازثبت وبیر م بارات اوچون دا اولماسی
الری دا اوخویا بیلیردی. اوال بیلیردی و ماهنی تانیش مدنیتی ایله تورک

ئچن ککی لریندهفاکولتهز ؤا، هم ده بارات اونونال سیاسی و ایدئولوژیک
سطحینی  نقروپونو یقلاونالر داغچی .اردیدانیش چوخ حاققیندالر مساله

آرادان  لرینیشمایان جهتچاتیو اونون  قیا آپارمایه یوخارللیپ ریب ئجهن
بیرلرینه بیرـپایالشیب و  یفیکیرلرین ،دانیشیب حاققیندا قالدیرماق

 .رودولرؤگیل ده گحمید و ایراهیم ،سماعیلی. بو ایشی االردییاخینالشدیریر
 

**** 

 
 ده درس اولمادیغی و یولداشالرینین چوخ آزاونیوئرسیته یبارات

ده داریخما باسدی و سولدوزا  یئنهاوچون  اولماسیاورادا  سینینحیصه
نا نسون. بوؤنرکن او دا دؤدتئهرانا پاییزدا هامی  کی، ی دوشوندویهنمؤد

 و باشالدیکتاب اوخوماغا  تئزـ تئزاو اوچون  قینی دولدورمازامانگؤره 
سولدوزا  یبراخوتابی ائوده بیاوچ گون ایچینده اونالری بیتیردی. ک ـایکی 

 حاضیرالشدی.یه هنمؤد
یولداشالری  اونیوئرسیته. اورادا ا بیلمزدیدا دایاننتئهرابارات داها 

می بیتندن سونرا پروقراالری اوچون اونو داریخما باسدی و داغ قاولمادی
بیر رده للئچن نئچه ایکندو. سولدوزدا ؤده سولدوزا د یئنهنین ایچینده بیر هفته
 میشدی.دؤشنمهالر داشیال  خیابان. داها ریشیکلیکلر اولموشدویهچوخ د

 ،الر چکیلمیشدی کیخیابان تزهکمربندی و  تزهاونالرین یئرینه چوخلو 
ایدی خیابانی  «توحیوف»بیری ده  ن. اونالریهامیسی دا آسفالت اولونموشدو

ئچیردی. شهرین جمعی تی ده آرتمیشدی. بو کالریندان قاپینالرین اوکی، 
اونالرین بارات  ،یوموشدولر کیؤب ده لریئتمهیئنیو  لرگنجآرتمادا چوخلو 

 خاطیرالییردی. نیالریقیاوشاقل
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گیلین یئرلرینین «زادهجحال»فیندن بیر کمربندی و هخرمن طر
کندی طرفدن ده بیر آیری کمربندی وورولموشدو کی  «چیانه»یندن چای

خیابانین کی آسفالت طرفده «چیانه» هلهایکیسی ده آسفالت اولونموشدو. 
مک اوچون تیکیلائو سونراالر  ،لر کیدیای کین زمی لریسی بوش ا  دوره

دا قلیقآچی قدربیر . خیاباندا گزمکدن یوروالن و نظره آلینمیشدی
بی یماشین صاح الر.آتیردی یئرلرده آددیم اولر ین گنجهایست قدوالنماـگزیب
 لری ایلهوگیلیسئدوست و  ،یبیهیلئاوراالردا خلوت انالر دا اوال

 .الردیدانیشیر
ساوادی اوالن هر  یدی. الینده دولت ا   چوخو ینایعلر و صندارهیا
 وارفورصتی یاخشی ایش  لر اوچوننبیتیر اونیوئرسیتهیله، صوصوخکیم،  

بیر قالخمیردی.  یوخاریدن ندی تومیئدلر بویو لالرین قیمتی ایویدی. دا
 ادانگئدیب آلماندان و فرانس لریایشچی ولتؤلر و دلملیعوملو سولدوز چوخ
دا یا  ،سوروردولر الریماشین یئنییا ب، گئتیریالر آلیب ماشین یئنی

ین هجی دیل بیلمیخارباشقا و  جهنگلیسیا سیرا. بیر الردیاونالری ساتیر
و ماشین ساتیش اوچون اورادان  ،آلمانا گئدیبیله صوصوخ ،لر دهبازاری

الری اوچون آلماندان قلر. اونالر تورک اولدوگئتیریردیـ لر آلیب باشقا شئی
ه تیرهالری ماشینالری گقآلدی سیلهواسیطهر تاپیب و اونالر ئتورک شوف

اوچون  لرکسنمورالر و باشقا یول ام کسنین رالق. یولدا قابالربیلیردی
 ،کی الردییرییولدا پایال وئریب، لرو سیگاردان و باشقا هدیهتنئچه قو

 .ساغالم گلیب چاتسینالر
و  خدمتیعسگرلیک  دا« یمانئلوس»ین قارداشی بارات
 س اولدوغو اوچون یاخشی بیر ایشیهندومیب نی چوخدان بیتیراونیوئرسیته
و  یئنیبیر  زامانی ئتدییوروپایا گآا و یئچن ایل آلمانکیدی. او ا و گلیری وار

 گیل اونا مینندهبارات ،گئتیرمیشدی کیآلیب ماشینی  «ب. ام. و» تزه
یمان سولدوزا ئلوس .لردا حیس ائدیردینیاوباشقا بیر دسانکی  اؤزلرینی

باخچانین ایچینده  ـباغ ،له و کنده گئدیبؤاونالر او ماشینال چ زامانی یگلدی
 لردهگزینتیلر. همیشه بو ئچیردردیکخوش  الرالقوهومالر و تدوس
 «ویسکی» زامان هئچ ،کی اوالردیال ده اونالر «حسین نمازی»س یهندوم
لری و حبتؤخوش ص دایماولمازدی و  قسی یانیندان اوزاشهوش

الر یاراداردی.  سولدوزون گولدوروب و گوزل آنهامینی  لری ایلهجهگولمه
دان دوزلن دامالرین قاودان و سوقچوخوندا قدیمی پالچی ودوزلمیش  تزه
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 خیابانالرینداآالن یئرین قیرمیزی و ساری کرپیچدن دوزلن ساختمانالر 
رتینده بیر یسافویمان دا ایکینجی دفعه مئلودی. سی گزیروروپا ماشینالرآ
الری تیرمیشدی. بارات بو ماشینهزویله گؤماشینی ا «پژو»ا رانسیف
 خیاباندا یاتانله دا مینلرناتئهر آما، ائدردیاونالرا میننده لذ ت  وب،رؤگ

 .دیزارا بیلمالری دا یاددان چیخاینسان

. الرتحصیل آلیردیده ایکیسی ده اورمیه «ختایوا» ایله «مارال»
اورتا ختای دا وو ا سینه قبول اولموشاونیوئرسیتهمارال بو ایل اورمی ه 

ده اورمی ه. اونالرین ایکیسی ده یوردواوخو صینیفیندهبئشینجی  مکتبین 
یاراندی  کیشیکلییهیمانین ایشینده بیر دئلوس زاماندرس اوخویوردوالر. بو 

ینه یمعاونلیتئکنیکی ستاندارلیغین وتبریزده ا رکلهیوکسهو اونون مقامی 
 اوچون یاخشی «ترالن»بو  ،لی اولدو. الب ته کیهچمؤ. او تبریزه کسئچیلدی

تحصیل  یندهاوچونجو ایل ننیاونیوئرسیتهدی، چونکی او تبریزده بو ایل ای
 ،یدی کیا اوزره ققورتارما عسگرلیک قوللوغونو تزه. رشید ده آلیردی

. ترالن دا یی دوشونوردولرائتمه تیکینتی شیرکتی تاسیسیولداشالریال بیر 
سولدوزلو تانیش  سیرابیر  خاناسینداققیزالر یاتا اونیوئرسیتهده تبریز
گئدیب  ارینمالارقین داغ پروالرداغچیاو دا  قالیردی.ال بیر یئرده قیزالر

 چوخ جیددی دئییلدی. کیمیبارات  آماتیلیردی، قا

لردن دانیشارکن هامیسینین فکری شنده سیاسی مسالهیل  اونالر ائوده ا  
آدی بللی دانیشیب و  عومومی ،دا ه یاخین اولسایدیبیر ـ بیر
له سمینی دییاو آدالرین اچونکی . الردیالردان آد آپارمازتشکیالت
 بیلردی. هسی چوخ آغیر باشا گلمهتین ائشینهسیمو اونون بیر ک سیگتیریلمه

الری و آذر گونو اوالی 16تی و احرک لراؤیرنجیاونالر ائوده 
سولدوزدان اوچ سیاسی  له. هالردیدانیشیر رولو حاققینداین الرداغچی

تشکیالتینا  «لرفدایی»اونالر آشکار  ،یدی کیا الردا وارندانیندانی زیز
گیلین لر. اونالرین ایکیسی باراتئدیردیو یا اونالردان حمایت ا ایدی باغلی

 «ولوق»دو و شندانینا محکوم اولمویبد زا   «یغت دوکتور». دیایقونشوالری 
ندانی یاو بیری ز .چکیردی ندانییز ایل زاولدوغو اوچون سکک اؤیرنجی

ندانیندا یاو ایکیسی اورمی ه ز ،یدی کیام للیعوم  «ینئسوح»
 .الردیساخالنیر

آز  الریرولو الری توتوالنالردان یاش قروپنئچه نفر بو ایکینجی 
و او  «ایرج»الری اوچون آزاد اولونموشدوالر. اونالردان بیری قواولد
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دی و ای نین قارداشییغر توکتواوغلوسو دیاونون عمایسه بیری 
 سیندهاونیوئرسیتهیلین گیدی کی او دا باراتا «حسن»ه اوچونجوسو د

اوغلوسو دا یین عمموشدو. ایرجقبول اول ایختیصاصینا یئنیقوق حو
 بایطارلیق ایختیصاصینا قبول اولونموشدور.

 ماق اوچون یاراتییشیکلیک ی توپولومدا دهجانینئله دورومدا بارات ب
 زاو یو ئدیردی.حیس ازونو ؤاکیمی « قهرمانالر»ین ائتمک ایستهفدا 
 لرکندلیالردا یاتان یوردونو بوراخیب تهرانا سیغینیب خیابانیئرـ لهلرمین
یدی. او ا وار «میزسوسیال»و درمان  سیالحلینده رموشدو. اونون ا  ؤگ

الری . او سولدوزداکی یولداشنمیشدیسیالحالیه ده زهیباروتاکتیک م
اونالرال  آما، ی ایله گؤروشردیالریولداشدن دوست اولدوغو آراسیندا قدیم

و سیاسی  اؤیرنجی گؤرهنا نجه پایالشماسی چتین اولوردو. بودوشو
اونونال قدیمکی  قدریاخینالشیردی. بو مساله بیر  آرتیقالرینا یولداش

الری نی آنالدیق. اونالر دا بو مسالهیارادیردیله ییولداشالری آراسیندا فاص
لردن آیری یرنجیؤاو بیری سیاسی او دان ان باراتقورخوالریند اوچون

 .لرزیردیگ

آشاماسینی  «فوق دیپلم»ایکیسی ده  ـ« قوربان»و  «رجب»
فیکرینده  قماتیلقا هلره د. اونالر سیاسی ایشلرک اوزره ایدیبیتیرم

مک آشاماسیندا نیب و ائولنهیهب «قیز»زلرینه ؤاونالر ا گؤرهلر. اونا لدیییئد
الرینی و ماجرا گزیبجا سنلری قیزالرین دالیکاونالر دائم سئودی .لرایدی

لری بئله مساله. الربوندان دا ذؤوق آلیردی یب ویلهلرینه تعریفبیرـ بیر
اونالر باراتا دا  هئچ ده خوش گلمیردی.لر حبتؤبو ص اباراتین دوشونمه
 ر.الدیدوالشیر اونام یدالیکله بئلهو نظرده توتوب بیر قیزی 

اونالرا دا یا  ،ز ائولریندهؤیا ا اولدوزو راست گلنده هردنبارات 
ی چیرپیناردی. او یهاورنده رؤرردی. او هر دفعه اولدوزو گؤباش ووراندا گ

زونو اوندان ؤینه ساتاشماسین و اگؤزلرزو اونون ؤگچالیشیاردی کی، 
بیر اولدوزون اونا نسبت مخصوص  گؤرونوشه گؤرهردی. اساخالی قاوزا
 قباتیرما ـی باسیب حیسکی یندهیهز اورؤ. بارات دا ایوخ ایدیی حیس
یوخ لره یئر هدفینده بو شئی «ایگیدلیک طلب ائدن»اونون  ردی.ییهایست

بو یولدا  ،دی شکیلده نظره آلیردی کییدنی ده جایدی. الب ته بارات بو مساله
 ققاباغینا آالرازونون ؤز گؤلومو اؤا ،لر. اورلدوره بیلؤا، اونو توتوب



71 
 

 زامان هئچبارات . میردیمک ایستهچک ساری هیله بدبختلییزوؤآیریسینی ا
 .دن خبری اولدو یا یوخلرنکئچ هیینداورهاولدوز اونون  ،دی کیبیلمه

 بئلهو ها رسالن، فیروز، عزیزسولدوزدا اوالرکن بایرام، ا   ،او
 اریندرمالقپرو الرداغچیو یا  اریندتالاسیاسی حرک اؤیرنجیچوخ ـآز

ـ آز یلرینو دوشونجه گزیب یولداشالریال اؤیرنجیاو بیری  ایشتیراک ائدن
ز ؤا آماداریخمیردی،  ر،دوزدو ،ده باراتلهی. بو فاصالردیپایالشیر چوخ

ز ؤدا اقیوال سالما نیمالریپروقراین الرداغچی ،نوبؤلرینه دفاکولته
یوک ؤین بایرج .ردییسایلری گونسینی یئرینه یئتیرمک اوچون وظیفه

گیل ایرجی تاده بار یئنهکن یاریاشاائوده اونالرال بیر  زورمؤقارداشی ه
بونا  جی، بیرین لر.دیریرکئچ اختاونونال چوخ و یبیولدا و خیاباندا تاپ

 ؛ ایکینجیسی،یدیا بیر یولداشقانلی یاخشی دانیشیب و ایستیاو  ،کی گؤره
 .اردیزل اوخویؤالرینی چوخ گماهنی افونرشید بهبود»کی او  گؤرهبونا 

یه گئتدی. اورادا اونالرین هیاورما لده ائدیب رصت وآرادا بیر ف
ایله  ناصیر ،فن آچیبئلئ. بیر تچوخ ایدیی الرقوهومیولداشالری و 

بیر  ناصیرقرار یئرینه ماشینله گلدی.  ناصیر. الردیقرارالشیه مهروشؤگ
الری ین یولداشبارات زاماندو. او رماشینی سورو «االنتق»لی کول رنگ
 ایلهبارات  .یدیا چوخ آزیی بیلن و یا ماشینی اوالن سورمه ماشینآراسیندا 
رکن ی ماشین سورناصیرده ماشیندا اوتوراندان سونرا بارات کبیرلی ناصیر

ده  ناصیر ئتدی.ا حیسبیر کیشی کیمی  وزونؤزو مغرورالندی و اؤانده رؤگ
لریله ـ بیربیرکوتدان سونرا اونالر وسآز یدی. بیر ا بارات کیمی آز دانیشان

 توخونسا،باراتین جانینا  ،بیلیردی کی ناصیر. الردیباشال یالرینقشوخلو
 ایکی حرکتله باراتا دوالشارکنـان بیراوزاقد. کجگله «قیدیغی»اونون 

 .لری باشالدیالری و گولوشقاونالرین شوخلو

 ور وسینده ماشینی سورجاده «بند» ناصیر ،کی گؤردوبارات اوندا 
الر داغ یمزدها لجا قالشدیقنالر شهردن اوزااو اوزاقالشیر.اورمی ه شهریندن 

 ،بیری طرفدن داغالر بیر جاده و او ،. بیر اونالرلرگؤزدن ایتدیآراسیندا 
ده آخار  دیبیندهنین و دره گؤرونوردوقار  لهه االرین باشیندلر و داغدره

دن اونالر دوشمه قدی. قارانلیای لینمهؤسولدوزا د نهایتبارات  سوالر.
ی بیر کیشی ناصیرو  وزونؤا آرتیقلر. بارات شهره ساری گلدی وب،نؤد

سانکی،  ،کی الردیله دانیشیرئالریندا دا ادانیشیقروردو. اونالر ؤکیمی گ
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نه قدر  سوروجولوکده ناصیرر. یراللرینده داشینییوک بیر مسئولیت چیؤب
 .بیلمیردی شئیبیر بو حاقدا  قدر اودا بارات سا دا، اولباجاریقلی 

لریندن بیرـبیردک نههروشؤدا گنتئهراتدن سونرا د  ووان آز ماایکی ج
یله ا کماشین سورم ناصیر ،کی یدودو  نی ده بارات بو مساله .الردیآیریل

اراژدا و بازارین ق ،ده خیاباندابارات اورمی ه دیر.لیایرهآددیم اوندان بیر 
 اتاماعا. او بو جباخمیردیکی کیمی عادی قداها قابا اتاماعاکی جسیندهورهؤد

دان اهار ؟. بونالر کیمدیرئدیردیو تحلیل ا آنالیزجا اونالری قباخدی
ه معروض لملروجتماعی ظیصادی و ایقتیبونالرا نه جور ا ؟لردیگلمه

ز ؤاو ا ؟بو فالکتدن قورتارا بیلره ئجنبونالری  «مزسوسیالی» قالیرالر؟
یئر  ،رلشدیریبئیدا رال«ساوخوز»و  «لخوزاک» خالقییاالریندا بو ؤر

« یاتیریمی» ،او ئده بیلردی.بی ایصاح «فابریک»بی و یا یصاح
  ا چاتدیرا بیلردی.آدامینی ایش ،تیریبهگ نی()سرمایه

ان کیم و دیانینداکی آدام کی، یردیچالیشنرکن ؤدا سولدوزا دآوتوبوس
اونالرین سببینی و  لرله قارشیالشدیغینیهانسی موشکول اولدوغونو،چی نه

یشدی. اونالر اؤیرنم سونراداغا گئدندن  لریاؤزللیک تزهاو بو  خبر آلسین.
الری و هر یاشامال . اونالرالردیدانیشار لهلرداغا گئدرکن کندلی زامانهر 
ده  هم  ،نیبهیرؤالرال هم ادانیشیق. بو رالدیرادانیش حاققیندا ر شئیبی
 .لرییردردؤا

یوک دوشوک ؤفوتبال اویناماسیندا ب برییه گئدندن بارات اورمی ه
توتا  «لقو» نه فوتبال اویانایا بیلریدی، نه دهقالر کیمی اولدو. او داها قابا

غا باشالدی. او ماادا اوینققابا بوراخیب،توتماغی  «لقو»او داها  .ردییبیل
 ختای تام ترسینه فوتباالوردی. ایافوتبال اوینا زامان ـزامانده ده اونیوئرسیته

 هجومچو کیمیاو  ،له کیئردی. ایزل اوینایؤچوخ گ رکائده داوام
 ،بارات دا گئدیب هردنووراردی.  «رلالوق»زل ؤردی و چوخ گیااوینا

 ئدردی.شا امااین اویونونا تیختاوا یاریشماالریندااونالرین 

ـ  ایکی کیتاب گتیرردی ـزویله بیرؤا زامانی یبارات سولدوزا گلدی
ن کئچسینده لکهؤز اؤا حت ا ،لرهن مسالهکئچنیادا وینی دگؤزلراونالرین 

 دن سونرالرو فیلیم تئزق ،دا کیتاب زامان. او الرلره آچان کیتابچوخلو مسله
. یوخ ایدیامکان دار اولماالری اوچون باشقا بیر خبرنیادان ود ینوانالراج

نی اونیوئرسیتهبیرینجی ایل  دیر.مالیچوخ اوخو ،دی کیئدیرا حیسبارات 
یتلییولداش اورتامیله اونون کبیتیرم  الرینین ایچینده اونالردان داها اهم 
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الری یولداش هوشنگ و او بیری، ناصیرندا ائولرینده تئهرادی. او ای
یک کسمومی بیلگی باخیمیندان ا  والردا عدانیشیقلر و بحث نکئچآراسیندا 

 .تیریردیگ
 آمایدی. ا الرکیتاب «جازوم»رین هامیسی الکی کیتابلیندهین ا  بارات

 اولدوقالری اوچونفی یخالوکومتین مؤالرین هامیسی حاونالری یازان
میش کئچ الالرمانور خچوبیر . او الردیرتولو یازیرؤاـوتاوس یزلرینؤس
ن قدیم تاریخ کئچلینه حالدا ا   یالرین تاریخیله تانیش اولوردو. عینالبینقیا

 یلرینریسگلیشمه جتماعی یو ا یمابشریتی ن یاش ئدیب،عه ایطالوم حاققیندا دا
قوزو کیمی گلیردی.  سوسوزچالیشیردی. بارات سولدوزا بیر  یهؤیرنمها

ی یهنمؤنا دتئهرا. سونرا ایسه ایچردیسوسوزلوغونو گئدرمک قدر 
نین اونیوئرسیته یبسفری ده سونا چاتبو ین سولدوزا بارات .یدردوشون

 .ندوؤنا دتئهرااوچون سی ماباشال ینایکینجی ایلین
 

 

**** 

 
باش ر لیکیشیکلیهرا دسیده اونالرین ائولرینده بیر نوشؤدبو نا تئهرا
بیتیرمیش و قارداشیال  تحصیلینیاونالرین ائولرینده احمد  وئریردی.

ز و ورمؤسکندر، هیبونالرین ایچینده ا دان آیریلمیشدی.اونالرده کبیرلی
و زیاد  ختاروم هوشنگ، ،دااوتاقبیر  ایله سی احمدندلیسکندرین کیا

و بارات بیر  ناصیر نهایتو  الردیدا قالیراوتاقبیر دا هوشنگین قارداشی 
چوخ  دوروموائوین  ،کی ئدیردیا حیسدا قالمالی اولدوالر. بارات اوتاق

 غونالشیردی.یاوداها  قدربیر لر اوچون ی بحثددیو ج قتاب اوخومایک
ی یددج قروپ بیر :دییا اونالرین ائولرینده عمالً ایکی دسته وار

او الر؛ اندایانمادان چالیش جاسیناآشکار اریندالتاحرک اؤیرنجیسیاسی و 
بو قاریشمایان  لر.ینمهماق ایستهبو اوالیالرا قاریشایسه،  قروپبیری 

 لرینیتحصیلاونالر  آما. لرضیالی ایدیبیلگی باخیمدان آیدین و  قروپ دا
نه  نریلالده او بیری یو هم ،لرردیییهایست قماایاش ،پول قازانیب رکبیتیر

اونالر ایدئولوژیک باخیمدان دا . لرلی اولدوغونو بیلیردیقدر جیدی تهلوکه
ایله دارتیشماغا گیل و باراتئدیب فورموله ا نیلریز دوشونجهؤا

  الر.چالیشیردی
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 یو عین قآیریلی باخیمدانکیتاب ـحساب قدرین آراسیندا بیر بونالر
دا قاوتهر ا هردنیدی. ا وار سیسئتمسیزلیک نهایتو  کحالدا بیرلی

یشیریب بهامیسی بیر یئرده ده  هردن، دوزلدردی کمئزلرینه یؤالر ایانایاش
الری بیر یئرده اوتاقگلین هوشنگایله  گیلالر باراتزامان، چوخ یردیئی ـ
ر یمک حاضئی یییشیردیب کیمیشیکدن گلنده هر ئدا ا زامانچوخ  .لریردیئی

 .لریردیئاوندان ی ،اولسایدی
اونالرا چوخ باهایا او زامان  ـ بیشیرمکمک آلیب ئیو، سدوغرو
. او دا لشدیریردیختارین ایشینی چتینوم قدربو مساله بیر  باشا گلمیردی.

ی یددج قدربیر بو جمعین ایچینده زونو ؤا قالماتابی ساخالیکـسابئح
 ؤستریردی.صورتده گ

 یسینمااو هم اولم ین ائولرینده هم مرزلرین اولماسیبو دوروم اونالر
ده  هم ،یدیا وار لریموستقیللیک تامهم اونالرین . دیؤستریرگ

هم  ،یدیا میحاکنیظامسیزلیق . هم بیر الردیلرینه قاریشیرلرینین ایشبیرـبیر
کیمی  پیشیکـایت»م یارانیردی. هامی زشیربیری طرفدن آنا اوده 
که یبیر ت ،ون گلیبغلر. آخشامالر هامی یورینیردیکئچلرینین یانیندا بیرـبیر
 آساراق، ققوال کاسئتهده اوزانیب و  یئنهیندن سونرا بیر طرفده ئی ئمکی
 .الردیرینده اوخوماغا مشغول اوالرللتاب ا  یک

 یهمهرستؤگ یلرین  ز شخصیتؤا آرتیقبونالرین ایچینده هر بیری 
یردی. او بیر یرالیحاض ناحانیامتینکور اوک وزونؤا «زیاد». الردیرباشال

تحصیل اونو  ،یدی کیا ی بیر اوغالنعصبو  گورسی هس آما ،کیچیک
 قوالق اسینامفونییشور س»ون «فاامیر» وتاقبیر ا تکجه. سیخیشدیریردی

 ولمالی ایدی، هم دهختیاریندا قوییاونون اماق اوچون اوخو ودرسین قآسارا
  ردی.ی اوالعصب «زیاد»، چونکی بیردن بیلمزدی راسین چیخاهبیر کس س

ائوی و مخصوصاً  ،کیایدی  ده بوبیری لریندن خاصی ت باشقااونون 
قایداسیندا اوالجاغیندان آرخایین اولونجایا قدر الرینی هر شئی اوتاقز ؤا

درسلرینده یاردیم ائدن یالنیز آدام نکور وک ا. بارات زیادک ایدیجیههتمیزل
خبر آالردی. او درسین  یرینللوکشواوندان م ،گلیب هردناو  ایدی.

اونالرا بند ساتاشاردی، یا دا  ـله شوخلوق ائدیب لربیتیرندن سونرا او بیری
لری اولسایدی، درس ینلرینگولمه یوال ساالردی. بو بیری ـیبیدئب اولو

اولماسینا  کیچیک یندی و زیادزم بیلمانع اوالسینه لوق ائتمهزیادین شوخ
  ق ائدردی.لوتاونونال دوس ،اب آپاریبسئح اوندان هامیباخمایاراق، 
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بو ال همیشه اونالرزدی. قاریشمااستینه باشقاالرینین سیسکندر ای
لینده بیر او همیشه ا  ده بیری طرفدن  ردی. اواشیچالحاقدا اوزاق دورماغا 

« سلیییهندوصنایع م» ایختیصاصیاوخویاردی. اونون آلیب علمی کتاب 
ن ریحیوانال»نین کیتاب ائویندن اونیوئرسیتهن گؤردوبیردن اولدوغو اوچون 

نه قدر یئره قویمادان اونو بیتیره ،گئتیریب بتایبیر کحاققیندا « داورانیشی
. بیردن آچیقالیاردیلره و بیریادا ی الرینقز اوخودوؤا هردناوخویاردی. 

لرینین ز درسؤا ب،لینه آلیا  بیر کتاب حاققیندا « والرللوو س لربیتکی»
 ی.رداکناریندا اوخوی

 ،گلین کی، دیئسلدی و دههامینی س ییب،هبیر گون زیاد ائوی تمیزل
سکندرین یا ،دی کیهسلهاو هامینی س جک.ائدهسکندر نه یا ،رونؤباخین گ

 بیر ، یالنیزتمیزلنمیشدی نهیندا هر غاوتالر. اونالرین احرکتینه باخسین
اغین وتسکندر ایله کی ائجیریغی یئره قویولموشدو. ا ئتزکه قیبیر ت بوجاقدا

اونا دوغرو  یهایمکلی ـکیمی ایمکلیه قاوشا بوجاغینااو بیری  بوجاغیندانبو 
ه رسؤذ گیکه کاغیهر یئرده بیر ت ،گولدولر. او یبیالترگئدنده هامی بیردن پا

همیشه  ،لریینکئسکندرین قالین عیدی. اقاونو اوخوماغا چالیشاجا ،یدیا
او همیشه کیتاب  ،یردی کیترسؤگنه دالماسی وزؤا اولماسی، آشاغیباشی 

 .ریداناوخویانالرد
تحصیل و  قکیتاب اوخوماز ورمؤان هسینده چالیشدایره «الرلسو»

بیر کیچیک تک سینده اوتاقالرینین بیر گوشهاونون  ایله اوغراشمازدی.
زونه ؤونده یاتاردی. او اتاونون اوس ،یدی کیا ختی وارات قایاتلیک نفر

لر بیر بیری لیالری و یا اواوتاقهم  ،یشیرمزدیببیر شئی  هئچ چوخ واخت
یردی. ائوین ایچینده ئده یکاونالرا قاریشیب بیرلی ،لریدیه ایشیرسبشئی 
 ،ینکؤاو تقریبا لوت دوالناردی. او همیشه کندا اوال ایستی هاوایایدا  عادتا

 ،گولوب ـیبیتمیز ساخالیاردی و دئ قیرخیب، وگوزون ـپالتاری و اوز
 .ز اوخویاردیؤس ،فیشقا چالیب ،یبلوق ائدهامیال شوخ

سیاسته قاریشمازدی. ز ده ورمؤهن دا قاالاوتاقبیر ایله سکندر یا
سیاسته  ،یدی کیا وار اورتاق یؤنوالریندا اوچونون ده بو اوتاقاونالرین 
 یدی واسه ئلر دردان بیر شئیالکیتابسکندر اوخودوغو ی. االردیقاریشماز

 ،شیدیبئا وراً مجز بیر شئی لر ورموه قآسارا قوالقلره یا ائوده اوالن بحث
. هامی بیلردی ایله اوالردیالر لیودوالیی  سیؤیرنمهردی. اونون انهرؤیا
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زو ده ؤاونون ا ،البت هدی، قارایا وورماز ـلین آغدانز ائوده ا  ورمؤه ،کی
 .آز  ائوی باتیراردی ،یدی کیا گنجبیر تمیز 

 انسینده حقوق اوخویاونیوئرسیتهن تئهراالریندا اوتاقاونالرین 
اوچون آلیشدیغی داها چوخ او  ،دی کیای وارده احمد  کندلیسیسکندرین یا

رردی. ؤگ یلرینایش یکیشیریب و تمیزلب ـو اونالرین آلیب  یلرینائو ایش
ر یحاض یئمکز ورمؤه آمای. ئدردمک اؤاونا کسکندر ده بو ایشده یالب ته ا

یغیش  ـریر اوالردی. اونالرین ایچینده ییباشیندا حاض سوفرهاوالندان سونرا 
 .یدیا اکثراً احمد گؤرن یایشلرین کو تمیزلیئدن ا

لری ختار و هوشنگین آراسیندا ائو ایشوم ،ناصیر ،زیاد ایلهبارات 
ل . اونالر ائو ایشینده هامیسی ا  یوخ ایدیل وشکوم هئچ ایله باغلی کرمؤگ
الر هوشنگ زامانچوخ  ،کی ررردی. دوزدوؤبیر ایش گ ب و هر بیریآتی
 یئمکالری اوچون قیاخشی آشپز اولدو گؤرهلره بیری اومختار  ایله
میشدی و ؤیرتی و دیسیپلینلی اددیاونالری ج قداغچیلی آمالر، یشیرردیب
. اونالر چوخ لرئدردیا کمیزلیت ،وبیالری یودن سونرا تئز قابکمئی

 .لریردیئی، یشیریببلرینی کمئده یکالر بیرلیزامان

بیتیرندن سونرا عسگرلییین ده  «احمد»ان حقوق اوخوی 
 لراؤیرنجیمیردی و هتایس قیه گلمیشدی. او دا سیاسته قاریشمااونیوئرسیته

یاشامیندان لذ ت  اونیوئرسیته ،اوخویوب یچالیشماالرینا قاریشمازدی. درسین
دانیشاردی و هردن ده بیر  ،گولوب ـ یبیال دئی. او ائوده اونالراردآپار
دانیشماالردا بارات اونالرین  ـونالرا دوالشاردی. بیر گون بو اوتوروبا

ز اونون ؤیمیش. بو سا«قمه»یوک آتاسینین لقبی ؤاونون ب ،جمعینه دئدی کی
یشدی و اوندان سونرا هامی اونو یهاونون آدی دچیخماز ارـآغزیندان چیخ

 .یردییهسلهس «قمه»

ی ایلتحصیل ایکینجی ده اونیوئرسیتهبو دورومدا  «بارات قمه»
ایکیسی  ـالریندان بیرقوناقمی یاونالرین یایدا اورادا قاالن دا ییردی.باشال
لر. بارات دیایلیایچینده اورادان گئتمه تود  بیر آز م ،کی الردیواریله هده 

یازیلماغا اوچون  ایل یئنیو  یههی سئچملرینیه گئدیب و درساونیوئرسیته
 تام لهسی ههفاکولتو اونالرین  اونیوئرسیتهده  یئنهلرده باشالدی. بو گون

ایکی گون  ـبیر یزلرینؤا، الری دا گلیبآچیلمامیشدی. اونون یولداش
ایشه  تامنین اونیوئرسیتهگئدیب و سونرا ندن سئچ یلریندرس ؤستریب،گ

داغ  کی،دی ای گیلی تاپمالیسماعیلیبارات ا آمالر. یردییهزلؤگ باشالماسینی
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لرینه مساله کشدیرملوسایلی تکمیلاتیشمایان چ یب،رینی یوال سالالمارقپرو
میشدیر و سینه سئچیلمهمیتهوک الرداغچینورعلی  ،کی رلر. دوزدویئتیشسین

دی. ای دانالرداغچین چالیشقان عمالً ا   آما، یوخ ایدیاونالرین ایچینده 
دن بیری لراؤیرنجی تانینمیش ایچینده الرداغچی دهلرینفاکولتهاونالرین 

 .اولدوغو اوچون ده هامی سئوردی قمهربان و گولش قابا ناونو ایدی.

 ـالردان بیرسولدوزلو ،و کیداو بیری طرفدن ده خبری اول تبارا
الر. اونالردان بیری اونون سینه قبول اولوباونیوئرسیتهایکیسی اونالرین 

 بیر اوغالن «نوروز». ایدی ون قوهوم«یوسف»یولداشی  و قدیم همکالسی
حالدا ایری و  یردی. او عیناسله دانیشهدی و اوجا سیدج خچو ،یدی کیا

دفعه هر او ردی. اینه باخرزلؤیله دانیشارکن آدامین دوز گگؤزلردیک 
دردی، یعنی گؤوده دیلی نی ترپهبوتون بدنی و الریقبارما ،یلرلا  ندا دانیشا
چوخ تئز  اولدوغو اوچونون یولداشی «یوسف»ردی. او باراتی ادانیشایله 

ز ؤ. بارات االردیغا باشالمادانیشـ  وبروشؤگ ،اونونال یولداش اولوب
 ئتمیشدیر کی،ش ایفاریغی اوچون سماانوروزا تک قالم»الریندا دانیشیق
 .سینتداغا گئ، ینا قاریشیبالرداغچیلرینین فاکولته

بیر نئچه یولداش ئتمکله راک ایشتیا پروقرامالردانوروز دا بو 
ین داورانیشی و الرداغچیین بیرینجی ایلی کیمی تاپمیشدی. او دا بارات

الریندا مپروقراله اونالرین سئوینج ،روبؤیاخین گچوخ  هزونؤا نیفیکیرلری
 هلرینفاکولتهلرینه و نوروزگیلین اونیوئرسیتهاونالرین  یردی.ئدراک ایشتیا

 «حسن»یدی. ا «حسن تهامی» آیری بیر سولدوزلوش قبول اولونمو
 وقروپون عوضوتشکیل تاپان  کیین طرفداری اوالن سولدوزدالر«فدایی»

و  موشدورندان چکندن سونرا آزاد اولوینئچه ایل ز ،توتولوب ،کی ایدی
ررکن ؤلرینی گبیرـبیر. اونالر ریه قبول اولموشدواونیوئرسیتهایندی ده 

 هئچکی سیاسی چالیشماالرا دهاونیوئرسیتهاو  آما. الردیالمالشیراس
هئچ سببینی اوندان نظره آالراق، قاریشمیردی. بارات دا اونون وضعی تینی 

 .ازدیسوروشم ده

 ونو نوروز لرینده باراتفاکولتهو اونالرین  اونیوئرسیتهحسن 
سیاسی بیر حرکته  هئچ اینسانبو  ی سیرلردن ایدی.الرقدیداشیسینده سینه

 یاواشـیاواشنوروز  دا حبس چکمیشدیر.ندانیر سیاسی زللقاریشمیر، ای
نئچه دفعه گلندن سونرا  ،اونالرال تانیش اولوب ،گیلین ائولرینه گلیببارات

کندینده بیر  «وینئا»ون ائوی چاغیردی. اون قوناقز ائوینه ؤبونالری دا ا
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یندا وتاغائوین بیر ا لیخانابیر قهوه اوتاقایکی  ـزل  باغین ایچینده بیرؤگ
ل ئتوه ،کی دیی قالیرلندییندا ایکی نفر هوتاغ. اونون ایکینجی ایئرلشمیشدی

 .الردیده چالیشیر«وینئا»

کیچیک کندین  دینجت و یساک ،زلؤبو گ ،بیلمیردی کیله نوروز ه
 سن،گؤرهلر. رالردا چورویوندانیلر زیوک شخص یتؤدالیسیندا نه ب

 تزهدی؟ بارات ای لر بو ماجرادان خبرلری واراوراداکی بو ساده کندلی
 خالق اونون نئچه یولداشی وو نی «بیژن جزنی»بیلمیشدیر کی، 

الریندا داغ «وینئا»ه ایل سیباهانه قنی قاچمایرهبرلردلرینین جاهیوم
الب ته  ،. اویوخ ایدیخبری اوالیالردان نوروزون بو  لهلر. همیشدیلهلهگول
لی دیوارین قاپیسیندان قاوسو یالنیز. اونالر کجبو ماجراالری بیله لیکدهتئز
باخچانین ایچیندن نوروزون ائوینه گئدیب و اونون  ،بیچئکیه یرهایچ
 ـیب ئید ،بییئرکله یؤچ تزهو  سویولموش سوغان تزهی شوربانی ییشیردیب

، یبوندن چای ایچتاوس هد دنه. اونالر نئچه الردیگولوب و دانیشماغا باشال
 الر.جان آتدیی قونشوالریال دا نئچه کلمه انگلیسی دانیشماغا لندیاونون ه

سینین میتهو، ابراهیم و حمیدی تاپیب و داغ کاسماعیلده ئنه بارات ی
 ـآرتیقده بیر طرفدن اونالر قوردوالر. بو جلسه یلرینبیرینجی جلسه

پروقرامین  اوالرینی و جک پروقرامسونرا گل ،یبییوخال یلرینکیکاس
ا الردیوار ،یازیب (اعالنالریلری )بیلدیریو  ئدیبتعیین ا ومسئولون

ال روب اونالرؤبیر گبهبیر یالرین. اونالر یولداشالردیشدیرییاپ
 اد «اسماعیل»لرده روشؤ. بو گالردیباشالیه مهلههتز یلرینروشؤگ

 سببینر. بارات ییهایست قسیندن چیخمامیتهؤک الرداغچی ،کی بیلدیردی
نه  سببی ،یه بیلمیردی کیئد قاونالرا آچی اد «اسماعیل»دوشونه بیلمیردی. 
 .بیلمیردیدوغونو اولسببلردن آسیلی  ایدئولوژیکنین دیر. بارات بو مساله

 قدریه بیر ین و حمیدین ده بو مسالهبو بیری طرفدن ابراهیم ،او
داورانماالرینین سویوق اونالرین دا  ئدیردی.ا حیسورانماسینی ویوق داس

 الرداغچییدی. ا وار بیسبچوخ ایدئولوژیک داها تای  اسماعیال
و اساسی چوخ بوشالیردی. اونالرین ایچینده بیر  اؤزولوسینین میتهوک
جان ا مینارقداغ پرو لراؤیرنجی قی اوالرایددج نمیداها «بارات»

و  لیتافع آشکارالرین «سولچو» ،یدی کیا حالدا بیریاندیریردی. او دا 
 کادر حاضیرالماالریزلرینه ؤلدن اینس ، یئنیضو توتماالریوع ،چاباالری

 ینیبیرینجی ایل ننیاونیوئرسیتهیریلیردی. بارات دا  یئتیله یئرینه یول ابو 
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و سویوق داورانماالرینی ضولرینین ونین عمیتهوک بیتیرمیشدی.  بارات
 .الدیدره فیککده ودرؤگ یسینچکیلمه گئری ایلین داسماع

سی داها میتهولرینین بوتون تورک داغچی کفاکولتهاونالرین 
ال بته  یی دوشوندو.مهیئنیلهنی میتهو. بارات کمجبوریتینده ایدی کیشیلمیهد

د یساعوی، اونالرین مبیلدیردسینه ده میتهؤک الرداغچیبو فیکری  ،کی
باشالدی.  یهئتمهیونگول ا ـی آغیرالرداغچیکی هدورهؤ، دقنظرلرینی آالرا

جا آردیننین ری هر هفته او بیری هفتهمالارقیردی و داغ پروکئچلر هفته
لر. بو گلیردی قآزاراچوخ  احمید و ابراهیم د ،سماعیلیا ائدیردی. داوام
سینه میتهوک الرداغچیده نی «یلشکینیسماعیل میا»اونالر  دا آرادا

 آردیجیلسینه میتهؤک الرداغچی اختچوخ و حت ا. اونالر الردیآرتیرمیش
جیددی اولمازدی و  کمکئچواز دان خطاالر ئلهب زامانلر. او گلمیردی

لرینه چوخ یاخین بیرـ بیر. اونالرین تپکی )رئاکسیا( گؤستریلردی
سببینی نین و بارات دا مساله دیگؤستریلمه تپکیری اوچون شدید قالدولاو

ردی. یلریندن آسیلی بیلدیکهیستک ابیتیرم یلرینتئز درس یناونالر یالنیز
 .یشیردییهدان دلری ایدئولوژیک باخیماونالرین دوشونجه دوغروسو،

 ده لراؤیرنجییئنی ایل باشقا ین ایکینجی ایلی باشالیاندا بارات
سیرا ر. اونالرین ایچینده بیر یلرینه گلمیشدفاکولتهو  اونیوئرسیتهاونالرین 

 سولچو دوشونجه وارقجادان قابا دااونالر ،یدی کیا لر وارداغا گلن تزه
 قرامیناپرو الرداغچی بیرباشاو  تزهیله ایدی. اونالر بو دوشونجه ا

یدی. بارات ا نئچه اوغالن و قیز واربیر لر. اونالرین ایچینده گلمیشدی
ـ بیرال اونالر ،تانینمادان گئدیب قضوو اوالراوسینین عمیتهوک الرداغچی

دانیشدی. بیر ایل بوندان سینده چرچیوهمینین ارقداغ پرو ،تانیش اولوب بیر
ر حاققیندا مالارقپروگلن قیزالردان  ین بارات یئنیهال دانیشا بیلمقیزالر ققابا
فیکیرلرینی اوچون  قالشدیرماو اونو یاخشیسوروشور نالرین نظرلرینی او

  نیردی.اؤیره

بارات اونالری چوخ  اوالن، یندنلراؤیرنجیاوچونجو ایل 
داغا  آردیجیلبیر نئچه نفر ده دییه آلمادیغی دیجچوخ و  دیغییتان «سوسول»
فراطی یند و اوچوخ دا تین داورانیشینا الرداغچیو  الردیه باشالمیشیهگلم

ایله  لریـ بیربیری حالدا دعاهم ده لر. بونالر ردیی تنقید ائدیباخیب اونالر
دن سونرا تود  ده بیر مئتگها. بو گئترلدییا ش قاباغولوشوخ و گچوخ 

بئیله بیر لر. ستعفا وئردییسیندن امیتهوک الرداغچیبراهیم یسماعیل و ایا
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دییی بیر هگلمی ددیج سینهمیتهوک الرداغچیده  ینلراو بیری ـ دهشرایط
 تزهخاتون و داغا  ق،ق نظرلرینی آالرایافومو لیکهله نبارات اونالریحالدا 
 ،سینه سئچیبمیتهوک الرداغچینی «علی»ن دنئچه نفر گلند ی یو ج

 الرداغچیاحمد اونو  سئچمکدهلری عوضو تزهی. او بو دلهتزهنی  کومیته
او دا قانونو  ـقایداداوراندیغی و دانیشدیغی نئجه ونال تیرنده اونهسینه گکومیته

 ،ده دانیشیب ایله اونالرین ایکیسی ،او .تکرار ائتدیحاققیندا خاتون و علی 
. اونالر دا آچیقالدیاولماسینی اونالرا  اؤنملی دقرنه  نینوظیفهبو 

جان  آزی بیرالرقرامو داغ پرو کومیتهبو  سینه گلندنکومیته الرداغچی
 دی.توتوب و دیریل

 حت ا ق،آزارا سینهکومیته الرداغچیین سماعیلیا ایلهحمید اده  یئنه
 اوچونک گوجلندیرمداها نی کومیتهو لری مالرینا آز گلمهپروقراداغ 

ده « جمشید»و  «احمد» ینین نظریله اونون ایکی یولداش«علی»
سی اؤیرنجی. اونالر دا اوچونجو ایل الردیسینه آرتیریلکومیته الرداغچی
دا الری باراتفراطی باخیشیلر. اونالرین اداغا گلردی دایم قاوالرا

لریندن چوخو رینین آغیر یوکمالارقداغین پرو لیق یارادیردی.راناگین
یه کومیتهاوال اونو چوخ ساده اولدوغو اوچون  ـونده اوالتنین اوس«نورعلی»

 .لردیسئچمه

نئچه باخیمدان بیر  ،کی گؤردوتیرندن سونرا هبونالری گبارات 
 حاققیندا قگلنلرین داغچیلی تزه باشقابیر طرفدن خاتوندان  یانیلمیشالر.

کنیکی ئ. اونالر فن ی و تیوخ ایدی الریقلری و باجارییکبیل یئترلی
 اونالرینطرفدن ده . او بیری لرده ایدیآشاغی سویهباخیمدان چوخ 

یله ا هامینی سانجیب و اونالردان شدتدوغو اوچون ند اولوتری داورانیشال
 گؤره.  اونا الردیداغدان قاچیریر ،له اونالری اینجیدیبتنقید ائتمک

جمشیدین ایله احمد  قدربیر دن سونرا علیاونالرین ایچینده خاتون و 
 .دیای اولماالریندان یاخشی غیماااولم

ده  یدی، هما چوخ چتین قماتوپالیه اونالین هامیسینی بیر جلسه   
ی لراؤیرنجی یئنیاونالر قویموردو کی، فراطی باخیش یاونالرین ایچینده ا

لر. اونالرین ایچینده بیر طرفدن خاتون او بیلسین یه جلب ائدهگلمهداغا 
. او بیری اوچ نفرین ایچینده ده داورانیردی قاوالرا فرقلیبیری اوچ نفردن 

یدی. اونالرال ا و دوشونن آدامداورانیشلی یاخشی  گؤرهلره او بیری علی
 و قاناجاقلی آرتیقداها ه لرمسالهخاتون دوستلوغو اولمایان  یاخین
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ند وجمشید چوخ ت ایلهاحمد قرامیندا ایکی داغ پرو ـدی. بیریاناشیر
یله بیر ابو مساله  ،بهانه وئریلدی کی ا لینهین بارات الری اوچونداوراندیق

 ماراقالنسین.ی ددیج قدر

خیرالریندا ناهاردان سونرا آپاییزین الری وماونالرین گلن اوتور
کیتاب ائوینین قاباغیندا  یوکؤبنین اونیوئرسیتهسینده ایستی قنین یاریمچیهاوا
کی اونالر همیشه قرارینی آرتیق وئرمیشدی.یدی. بارات اونده تین اوسیچمنلی
بو بارات . الردیآراشدیر ایرادالرییب و یالقآچی پوقرامینین داغ کئچکیمی 

ند وو ت فراطیا نجمشدی ایلهاحمد  ایله هبهانا لده ائتدییی آراشدیرمادان 
ماغینا سبب اولماالرینی قاچ نلرینی  و اونالرین داغا گلنیالرداورانیش

 کومیتهنین داغا و یلسماعیل مشکینیحمید و ا دهبیر طرفدن  ماغا،القچیآ
 ننیکومیته یه باشالدی و تنقید ائتمهی ددیج نیلریهمگلمه آردیجیللرینه جلسه

سماعیل یسیندن اکومیته الرداغچیاو  سیندن دانیشدی.هیشمیهدیئنیدن 
 هئچلرین ی. او بیریدته، حمید و جمشیدین چیخماسینی ایسشکین، احمدیم

یراض ائعتزلری ده  ؤ. اونالرین ادیق ائتمهبیری اونالردان طرفدارلی
  دی.ائتمه

باراتدان  و یبلری آزالعوضوسینین کومیته الرداغچیبوندان سونرا 
بو جمعین ایچینده هامیسی  اولدو. دان عیبارتخاتونبراهیم و یسونرا علی، ا

چالیشقان  قرایاناشای ددیه جیهگوجلندیرم قرپونونین الرداغچیو  قداغچیلی
سویوق . اونالرین ایچینده ابراهیم بیر آز لرئدیردیراک ایشتیبیر شکیلده ا
 ینلرینبیری او دا او ، آماردیییهایست کو درسینی تئز بیتیرم یاناشیردی

  چئوریلمیشدیر. اآدامنین تاثیرینده چالشقان ی اولماسییددج

 دی،گؤسترمهتاثیر هئچ الرینا قگیلین یولداشلیاحمد ایلهبو مساله علی 
بیر  یئنه. بارات دا الردیدوالناری ایله بیر ـبیر زامانده چوخ  یئنهاونالر 

یولداشالریال دوالنیردی. خاتون دا  لیکیمی آذربایجان (غناتیساقنیت )مم
الری اوچون قده فیکیر باخیمدان یاخین اولدو و هم  ییاری آذربایجانل

 اردی.دانیش گزیب ـال و کتاب ائوینده بارات ندهطینین حیاونیوئرسیتهاونونال 
 قدرخاتون بیر  چیخاراندان سونراسیندن کومیته الرداغچیاحمدگیلی 

 حیسبیر دوروما دوشموشدو. او بیر طرفدن  قفیکری باخیمدان دوالشی
لر، لی ایدیداها سویهدان اوندان تئوری باخیم احمد و جمشید ،کیئدیردی ا

 حیس )آشیری(فراطییند و اوت قدرزونو ده بیر ؤاو ا طرفدن دهاو بیری 
اونالردان تئوری  نه خاتونحالبوکی یب و اونالر کیمی خطالی بیلیردی. ئدا
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ز آیالنیز اؤزونه  ،اوآشیری ایدی. اونالرجا ده نه  گئری ایدی،مدان یباخ
  نیردی.گووه

دی. ناهاردان سونرا گونشین ای لریندن بیریگون سونپاییزین 
. خاتون بیر لرگزیردی هنین حیطینداونیوئرسیتهخاتون  ایلهندا بارات یقاباغ

باشینین کی کیمی همیشهیمیشدی. او ئگ کینؤخانا ک ـی و خانالقهوه رنگ
ولدوغو الری اوزون باغالمیشدی. اونون توک ،بیتوپالی لرینی دالیتوک

درتی داغدا گوجلو وسمی قیاوچون همیشه دالدا باغلی اوالردی. خاتونون ج
ان دا بارات دفیکیر باخیم ،یدی. اوا و مهرباناینجه ی چوخ یهاور دا، سااول

. بو ه داالردیکریچوخ دا ف آما، موطالیعه ائدردیوخ چکیمی 
ه یاخین اولماالری اونالری طبیعی بیر شکیلده بیر ـ بیرلرین صوصیتوخ
 .لرینه یاخینالشدیریردیـ بیربیر

یول  آتاآتاـ آدیمقاباغیندا  لرینینفاکولتهخاتون اونالرین  ایله بارات
خیابان  گؤرهشونده اولدوغونا ؤلری داغ داونیوئرسیتهلر. اونالرین گئدیردی

سینین قاباغینی دیوار داغین بیر پارچابیر لی کرپیجقیرمیزی  کنارینداکی
ه یونده چمنلیتالرین اوسقاپو او دیوارین دالیسی اوجا تورلمیشدیر آ
یاشیل  ،دیوارین کناریندا لیمیزی کرپیجرنموشدو. گونشین قاباغیندا قیؤد

. گونش لرگزیردیالرین آراسیندا اونالر یاشیل و باشقا رنگلی آغاج ،لرچمن
ـ رایستزو ؤین گ. باراتساچیردیبان اوزونه یهرئخاتونون معصوم و م

گؤزو صاف و ایپک کیمی دریسینه گؤرونن خاتونون یاخاسیندان  مزایسته
 .ندردیؤتئز اوزون دین کیمی ده

 او،  ،دان خبر آلیردی کیباراتدیغی حالدا ا سالآشاغیباشینی  تونخا
. بیلردی ه قویایائشیداورانیش اوچون فراطی یجمعین ایچینده خاتونو دا ا

اونون الیشیردی کی، یه چاونا بونو دئمهدی؟ بارات دا هرمؤدن بو ایشی گنه
خاتون قانع . دیرساغالمداها اونالردان ی داورانیشی و فیکیر ،شخصی تی

آچیقالماغا جان آتاراق، ز باخیشینی ؤا آرتیقیان بیر طرزده اولما
اونون کیمی زونه ساتاشماسین. بارات دا ؤین گتازو بارؤگچالیشیردی کی، 

 قآچماداها درین و آرتیق  یز فیکیرلرینؤاونا ا ،نوبؤد هردن، داوراناراق
زو خاتونون ؤگ هردننده رهندؤالردا اوزون اونا ددانیشیقردی. بو ییهایست

الرینا و اوزونون صاف دریسینه ساتاشیردی. بارات قدودا قصاف و یومشا
ندریردی. بو باخیشالردا ؤتئز اوزونو درک دان محروم ائدهقابو ح وزونؤا

. بارات بونا قناعت ساچیلدی علهشؤینه ایلدیریم کیمی بیر یهاور آنبیر 



83 
 

والغینی قالری اونون دانیشیقاونون موزیک کیمی  ،ی کیئدیردا
 اوخشاسین.

ز ؤشقی ائبیر قیزی سئوه بیلمزدی و ع سببه گؤرهبارات نئچه 
ک ایله ائولنمیین سونو هسئوم ،کی گؤره نادی. بیری بوای بوغمالی ییندهاوره
بیر نفرله ائولنسین و  ،کی یوخ ایدی. اونون ایشی و گلیری جکنهلهنتیجه

و سئوگی شق ئاونو عنا گؤره، بو، ایکینجی عایله قورسون؛اونونال 
 هادااوغروندا  آزادلیق. او بیر قیزی سئوسه، اوندا الدا بیلرتده سوسیزهباروم
بیلمز. اوندا اونالرین بیرینی توتساالر، او بیری ا شاو ساوائدیب زه یباروم

ب یغال سئوگیسینهز ؤده او ایر و نهایتئتئز ضربه یلردن باشقا جهتروحی و 
زو و ؤده اونون ا یئنه یسبب آما اساساونا.  سئوگیسینه اونون  ،لیدیهگلم

عایله له بیر فیکیرلره و ئب هئچ ،دی کیای اولماسییوخسول نین سیعایله
بیر  ایله بیر قیز مدنیتنیده کیزامانیدی. او ا یول وئره بیلمز ماغاقور

لرینه یاخین بیرـ بیر آرتیق قدرو یولداشلیغی بیر  شماسیاوغالنین یاخینال
 زامان. اونالر اوزون گلمزدیباشقاسی یاخین  داها اولسایدی، او قیزا

 ق ایلهیا غلط یولداشلیدوز یا لر. بارات مزدیبیلیولداشلیغی دا دوشونه 
 .بیلمیردی گؤره فرقنین آراسیندا چوخ ائولنمه

ی گؤزلرلرینه بیرـ بیر ده نین کیتاب ائوینه گئدندهفاکولتهاونالر 
خاتونون لر. یردیبیر آز دا گولومسه ،قزآلتی باخاراؤساتاشاندا گ

 ،زونون رنگی آتیبواونون ا آمادی، ؤرونری چوخ آز گیهمگولومسه
دن کرمؤباراتی گ ،یردی کیؤستاماسی گدلیزونون پارؤقیزارماغی و یا گ

 قالری بو حدده قاالراقدو. اونالرین یولداشلیرله دولوسئوینجیی اوره
 اورک باغالنتیسیین بیر  جور دیله گتیریلمهبیر  ایله یاناشی، قلییولداش

 .یردییلرینه باغالـ بیرربیاونالری 

اولماسی اوچون  سیاؤیرنجی اونیوئرسیتهده بارات ایکینجی ایل  یئنه
گوجلو  لریلرله ایلیشکییؤنلدنالرینی پروقلرین داغچی فاکولتهاو بیری 
 ریس»دن تانیمیردی. رصت دوشمهواونالرین چوخونو ف ،او دئییلدی.

دا دانیشیقاونالرال  ،وئرمیردی کی قالتلیامکانی راحیدا او ا «ساخالماق
ل اوچونجو ایل ونتروکله ه حاقدایراالر. بو یتدتان آرتیق یزلرینؤا ،آچیلیشیب

لرین فاکولتهیدی. بارات او بیری الینده ا   لراؤیرنجیردونجو ایل ؤو د
بیری  او زامانیستوراندا ناهار ئرده هم  ،منی هم داغ، فیلیالرداغچی
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ایداره لر اونالری کیم آماتانیش اولوردو. ، روبؤشنده گیل  یولداشالریال ا  
 .، بونو چیخاردا بیلمیردیائدیر

سی و او فاکولتهده یاخینالشیردی. اونالرین  یئنهسی ـ16نین آذر آیی
اوچون اعتیراض  اد الری و سولچوالریداغچیلرین فاکولتهبیری 
تشکیل روم بیر اوتو الرداغچیلرینده فاکولتهاونالرین . الردیرالشیریحاض
ن ایلین کئچبیر  یالنیز. او یوخ ایدیسی بهوتجر حاقداین بو لر. باراتیائتد

 .رموشدوؤرستورانیندا گ اونیوئرسیتهچیخیشینی 
لرین باشالری قاشینار. ی گئدنئگلنده شاخس آیی محرم ،لر کیدئییر

شه وش کسینلیکله لراؤیرنجی زاماناو  ،گلن کیمیآیی آذر  16

اوچ  ،ین دا خبری اولدو کیبارات ،ن ایل کیمیکئچ. الردیسیندیرمالی
یوال  ،عار وئریبواوستو شناهار واختدا للیب  رستوراندان بیرینده اونالر 

اورادا  اینداختلر. بارات دا وکجعار وئرهوو ش ه چیخیبمیتینق وب،دوش
عار وبیرینجی ش ،گؤردوبیردن  دی.ماسینی گؤزلهباشالن وب،ر اولیحاض

قوق واورادا احمد، جمشید و نئچه نفر ح ،بیر میزدن باشالندی کی
 .دییا یندن وارلراؤیرنجیسینین فاکولته

بیر میزدن اوجالیب و  الریروقبئش نفرین بیردن یوم آندابیر  
لیب هعارا اونالرین هامیسی دیکوایکینجی ش اندالری باشالنعار وئرمهوش

س و هعاری گوجلو سوش «اد، مبارزه، پیروزیحت  ا». الردیقالخ
ر نئچه دقیقه ه باشالدی. اونالیهده وئریلمکال بیرلیقی قالدیرماالروقیومر

لری شهوحالدا ش یقاپی طرفینه یوال دوشدولر. عین کرهشعار وئر
ایچینده  آنینباشالندی. بیر  قالری یئره سالماشقابوو ب قسیندیرما

لری شهولرین شپنجره ،و دیوارالری بوالشدی سیمهدؤشهستورانین ئر
یه یائش لهاو ه ا بیلدی.لرین بیرینی سیندیرپنجرهبو آرادا . بارات دا یسیند

لر گیردیقاپیدان رینده للالری ا  ر باتونال«اردق» گؤردو ،کیچیخمامیشدی 
بیر فیلم آرتیستی کیمی  وزونؤ. بارات کی ایههیمؤهامینی د الردیو باشال
ین سینشوشه. او دا رموشدوؤگماغی له آتییلردن ائشیلرده پنجرهفیلم، سانیردی

دی. هتایس قآتیلمایه یاورادان ائش ،شانه توتوبین نیبیر پنجره خو سینمیشچو
کسیلدی.   ـریدن جیریلیب هایچ ،نین کنارینا ایلیشیبلی پنجرههمین ا   قآتیلما
 باش وئریر، یعنی دیرفیلیملردهبئله مساله یالنیز  کی، باشا دوشدو آنبو 

بیر شئی  هئچدا الر  و اونالرا رنین ایچیندن آتیالشهوش قاونالر سینی
 .کسر و یاراالر ،یسههیه دشهوش قآدامین هر یئری سینی دوغروسو،اولماز. 
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 ییندهاورهز ؤ. او اه بیلدیو سئچ«نوروز»چینده بارات یا ینمیتینقبو 
قاریشیب. نوروز دیک  همیتینقدن یئتیشمه ،باخ سنی دئیم نه اوالسان ،دیئد

وئره ـهرئعار وویده شؤالری گوقیومور ،قه چیخارایزوندن ائشیوی اگؤزلر
 ییهاور قدربیر نده گؤردا قاریشمیشدی. بارات اونو بو حال لرهچیمیتینق
روشدن سونرا او ؤگ آنلیقیوال گلیبدی. بو بیر  تامنوروز  ،دی کیهسرینل

 .یا یوخ وردؤدا بونو گ نوروز ،دی کیهبیلم هئچایتیردی. داها نوروزو 
 ،وبییو یرینللیشدی. ا  چاتدیرملرینه فاکولتهز ؤا وزونؤا نهایتاو 

یاراسینین  ،بگؤتورو یاپیشقانیایکی یارا ـدالریندان بیروموین کالرداغچی
 ـلینی آچیب آغریماغا باشالمیشدی. او ا   تزهلینین ایچی ونو باغالدی. ا  تاوس

لر ایش هله آما گیجلتمیشدیر.سی اونو لینین سیزیلتیباغالیا بیلمیردی. ا  
لرین ایچینده فاکولته. لرمیشدیبیتیرمهتام لری دی. اونالر ایشق اییاریمچی

 .یوخ ایدیخبر دا  انداردق گؤرهو اونا  یوخ ایدی میتینقعار و وش

سی بو باشقابراهیم و نئچه نفر یا ،راغااسماعیل میفیکیر باخیمدان، ا
بیر متن  ئله قرار وئریلدی کی،لر. آخیردا بلی نظرلر وئردیبهوتجر حاقدا

 ،الرا گئدیبالسیک بیربیرـ ،رینه آلیبللیازیلسین و او متنی اونالر ا  
سینین بیر  16و بیر نفر اونالردان آذرین  الردولدورسونالسی یهامیسی ک

السی تعطیل یک ،سین کیتهدن ایسلراؤیرنجی بوتون یب،ئیا تاریخینی دیسق
 ـبیر ،اوخودو «راغاام سماعیلیا»الردا السیبو متنی چوخ ک لر.ئتسینا

 «.جمشید»ایکی کالسدا دا 
مز رـ ایستهایستالس یبو ک ،روردولر کیؤگ لراؤیرنجیالردا السیک

ولت ؤده د لراؤیرنجی. بعضی لرائتدیتعطیل قاالراق  ناچار قتعطیل اوالجا
. الرآیاقالشدیالری اوچون بونالرال قف اولدویخالومفیکری باخیمدان  ایله

ً ده  . رائتدیردیلالری بو دورومدا تعطیل السیزلری کؤستادالرین اوابعضا
 آما، نیردیحیرسله استادالر بونالروبعضی ا ،کی گؤرونوردو سیرا آراـ

ائده  نی تعطیلفاکولتهله اونالر تالس تعطیل اولوردو. بو وضعیینهایت ک
 لر.بیلدی

 لوقو بوش قسوسقونلو یرلرینده بفاکولتهاونالرین  چاتمادانآخشام 
ً  سینده،نتیجهن تعطیل اولونماسی الریالسیاولونوردو. ک حیس  ،خصوصا
. بارات دا لرئدیردینی ترک افاکولتهالسالری و یتئز ک لراؤیرنجی ققورخا

سیاسی یئرآلتی سولچو سریلمیش یئره اورادا  ،وینه گئدیردی کیئکیتاب ا
اوخوسون. لری بیلدیری یالنییاناسبتینه والرین یازدیغی گون متشکیالت
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 «ینلرفدایی» ،یدی. اوا وار یجچک ـقنئچه اورا وندهتنین اوساعالمی ه
 .باغلی بیلیردیآرتیق زونو ؤا لرینهعالمت یجچک ـققیرمیزی اورا

ر هاوادن سکوتون ایچینده بیر ،یدی کیا ماغین یاریسیندابارات اوخو
اد، »یه چیخدی. یائش ،سینه دیک قالخیبهس شوعاری  «مبارزه، پیروزیاتح 

لردن هللیی. او پتدائشی سیهسینیغی س شوشهسونرا  ،بیر نئچه دفعه گلدی
 کرهعار وئروین شداحمد، علی و جمشیبیر طرفدن ائنرکن ا ییآشاغ

او  ،کی گؤردوندا وریدوروک فاکولتهو دا «خاتون». او گؤردوماسینی چقا
لرین شوشهه باشالدی. یهاو دا شعار وئرم  ،قالماسین دیه یلردن دالبیری
دا داها سینی اردین گلمهقسینده فاکولتهسینین سینماسی اونالرین نئچه

رولندن ؤلرین هامیسی گایشیب، بارات داها آخشام یاخینالش کسینلشدیردی.
ائولرینه  ،دن چیخیباونیوئرسیتهووروالندان سونرا  «لریئشاخس» سونو 

 .ساری یوال دوشدو
یردی. نه بیلم هترپد هئچلینی ا   ،لینین ایچی کئی اولموشدو. اواونون ا  

لردن پنجره قسینی» ،یردی کییزونه دئؤزو اؤیردی. ایباغالده نه  ،آچیب
 گئرچک حیاتدادوغرو و ». «اوالرمومکون لرده فیلیمیالنیز  قآتیلما
لر کیمی فیلیمیاراالنارسان. داها  ،کسر شوشه یرینللدن آتیلسان، ا  پنجره
نی داخیلی الری. او بو فیکیرلر و گونون اوالیزسانماتچیخارس اویونو ئآرت

زونو ؤا ساری یوال دوشموشدو. او اییقاپ کائشینیطقینده دانیشارکن 
. ردیدا خلوت دوراق ،کی گؤردودوراغینا یئتیرندن سونرا  آوتوبوس
 ،دا گئدیب وار. او اؤیرنجیچوخ آز  هدا اورادا دوروب و ایچیند آوتوبوس

یوال دوشدو. او  آوتوبوسدن سونرا شدی. نئچه دقیقهیل  اونالرین ایچینده ا  
 .ندیلالائولری طرفه یو

 لهیا دفتر «کالسور»اولدوغونو گؤسترن قوجاغینداکی  اؤیرنجی او،
او  موشدور.ینا غرق اولریاالؤز رؤا ،شیبهیلوتوبوسون ایچینده ا  آ

زو ؤااوغور سایاراق، یوک ؤغو ایشی بیر بگؤردو بوگونکوین لراؤیرنجی
دا آوتوبوس ،او حیسسی یاشاییردی. لردن غرورغو ایشگؤردو ونونزؤده ا

 داها باشاونالردان  وزونؤاندا باخا هلراؤیرنجیبیری  اوان اوتور
 حیسقورخو بیر  هئچاینانیب، اؤزونده  آرتیقز گوجونه ؤروردو. او اؤگ

  ائتمیردی.

 حیس قراحاتلی زامانی نوشؤر کیمی دگعسبیر نن ؤدن داو جبهه
دی. او ای ایستی ون ایچیآوتوبوسده لییین. پاییزین آخیرالرینین سریئدیردیا
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تئزـ الرین اوتوبوسون کناریندان آغاج ،شیبهیلا   ندهز صندلیؤاراحات 
دان اوشوین آپارتمان سویوق حالدا ی. او عینئدیردیشا امااینه تسهمکئچتئز

دا  یا ،لری یا ماشینالنی. اونالرین ساک ائدیردیشا مااالرینا دا تساختمان
الر دا لر. ساختمانیه گئدیردییرهالردان ایچقاپی تئزـ تئزن و ییئی ـینئیی

سیردی. هتل یه. بارات دا ائوه یئتیشمهاؤتوردولرتلسه  ـبارت کیمی تلسه
رکن لین بیر آز چاباالداا   یادیندان چیخمیشدی.بوتون لینین یاراسی ین ا  اراتب

 .یاندا اونون یاراسی یادینا دوشوردورغآا لی 

  نریل«فدائی» نداکیالبیینقینین ا«کوبا» هردنیاالریندا ؤز رؤبارات ا
لده کومتی ا  ؤسونرا اونالرین شهرلرده ح سیندناوغورلو غلبهالبینین ینقیا

ر لرینی ائتمه نین بیژن جزنی قدرده بیر  هردن او. ائدیردیتصو 
 «کتیابروا» ،روردو کیؤینی گبالینقیل تین ای، مقلرینه یاخینالشاراجهدوشون

لده ی ا  ینیاونون رهبرلیلر «ییفدا»ب و دیئالده کومتی ا  ؤالبی کیمی حینقیا
ل ته ارمغان یی و آزادلیغی میماعی برابرلییجتی. اونالر الرائتمیش

لری یانیردی. اونون و عدالت شعله آزادلیق ییندهاورهلر. اونون گئتیرمیشدی
، قان ماغااو بو یولدا یاراالن ،یادینا سالیردی کی ده ئنییاندیغی دودلینین ا  

 .جان دا وئرسین ،الزم اولسا ،رالشیردی کییو حاض ردییحاض یهمهوئر
 ،اتوباندان چیخیب آوتوبوس ق،یاالرین ایچینده غرق اوالراؤبو ر

دا دوراقاونالرین ائولرینین یاخینلیغینداکی  ،یبکئچنئچه فرعی خیابانی 
 و«کالسور»کی لیندهندی. او ا  لالنیب و ائولری طرفه یوائساخالدی. بارات 

اوخونان زاماندا اولدوغو  «هیمن»نده ده گئدی لینلینه آلمیشدی. ساغ ا  سول ا  
 ئمکالشیردی. دققارانلی هاوا تزهیردی. مستقیم ائوه گلدی. یوالوتکیمی 

لر او بیریمیشدی. گلمهله ه «ناصیر» . یالنیزهامی گلمیشدی ،اوالر کی
لر. دن سئوینیردیکرمؤگالری تیالنحرکتینه قا لراؤیرنجیاونالرین ایچینده 
یندان ساغالم نمئیدااونالرین هر بیری بیر ساواش  ،لر کیاونالر بیلیردی

 .چاتیبالر ـگلیب ائوه  ق،قورتوالرا

ن ااوراد ،روبؤگ یمیتینقاحمد  ایلهسکندر یایان ماتیلالرا قابو اوالی
حالدا کی  یهوشنگ عین ایلهلر. بارات یردییهگوله تعریفل ـقاچماالرینی گوله

ریده ه، ایچسوسوردوالر حاققیندا لرثهین حادکئچلرینده اونیوئرسیته هله
حالدا بیری  ی. اونالر عینرلدییا گرانیسینا نمااین گلیب چیخمناصیر

ماغا مشغول تتی قیزاربیری یئر آلما یوماغا و زیاد دا ا   ، اوسوغان سویماغا
رنده اوندان خبر ؤلینی گین ا  . هوشنگ باراتالردیدانیشیر اراقآز وب،اول
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یه بیر باهانا آختاران مهب گولقویو الغاری اونال ؟لینه نه اولوبا   ،آلدی کی
 ،قیلدایبیقه پندکیمی آتیلماسینی ائشیدست ئدن آرتین پنجرهبارات زیاد
 .باشالدییه هگولم

چاتدی.  گلدی ائوه ده ساغالم ناصیر، دییشیرباونالر شامی 
 دوشوبلینه بیر سوژه ت اوالندان سونرا زیادین ا  اری راحاللااونالرین خی

گولدوروردو. دا هامینی  ،گولوب آچیقالیاراقدن آتیلماسینی ین پنجرهبارات
و اونالرین  ی(میتینق)راتیون تظاهکئچ لریندهفاکولته و اونیوئرسیته اونالر

 نیدام. هوشنگ هاالرآچیقالماغا باشالدیقوشماالرینی قالرال تو«اردق»
لر اولدوغونو اونالرا لرده نهاونیوئرسیتهحالدا او بیری  یعین یب،گل نقابا

ن کئچلرینده اونیوئرسیتهز ؤکی کیمی اهمیشه ناصیر. ییردیتعریفله
 للی اولدو کی،ب  زلریندن ؤسدوالیی یولال  آما، جا آچیقالدیلری آزحرکت

الرین ایچینده ن اوالیکئچلر اولوب. اورادا سینده نهاونیوئرسیتهاونالرین 
 .یدیا وار بارماغیین ناصیر

 ایستیدی. ای نین شورباسی الپ دادلی شورباالردان بیریاو گئجه
 ،یبیلمیش شوربانی دوغرارییشیب تزهرکله سویولموش سوغانال ؤواش چال

. اونالر الردیباشال یههمئده اونو یک، زیاد و بارات بیرلیناصیرهوشنگ، 
دان قینین یانیندا اولمارلـ بیربیرالریندان سونرا اورکدن ن گونون اوالیکئچ

لر. فیکیر وئرمیردی یرینهده الرینآنده اوالن کبو بیرلی هئچ یبسئوین
ز ؤو عدالتین بایراغینی داشیما آغیرلیغینی ا آزادلیقیوک ؤبیالنیز اونالر 

 .لرینا فیکیر وئریردیسداشیما الییقینجه، اونو رکائده حیسلرینده ینیچ

 هئچاینجیتمیشدی. او  آزجای اوچون یایشلتدی قدرلینی بیر بارات ا  
ر  زامان  هاواده کیشیئری چالیشماسین. اللاونون ا   ،بیلمیردی کی ائدهتصو 
الری اونالرین قارین سیندهایستیائوین  ،اسینا باخمایاراقباشالمالماغا سویوق
لیقالرینی دا الرینین خیرداگونون اوالی قالرینی اوزاداراآیاقو  ایدی توخ

 لر.یردییهلرینه تعریفلـ بیربیرنه کیمی گوج گلهو خیو نیدوشه یادالرینا
کی کیمی ده همیشه یئنه. الردیگئدیب یات االرینقبیر یاتا ـبیرسونرا 

 اوالیلیداها لردن ونیوئرسیتهباشقا اسی اونیوئرسیتهن تئهراو  «آریامهر»
 .دیای

 قوروو  سویوقده بیر لراونیوئرسیتهنرایا کیمی نئچه گون اوندان سو
ت اماعاریدورالردا جوالردا دایانمیشدی. کقاپی «اردق»دی. ای میدوروم حاک

ده کبیرلی ینو نئچه نفر کگولمـدوالنیردی. دانیشیبچوخ آز 
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چوخ ه للریـ بیربیر الرداغچی. گؤرونوردو اسی آزمدوالنـگزیب
لرینه بیربیرـلر. اونالرین یب گئدیردیکئچدن وئرمه قتانیشلی الشانداقارشی
 ،ا مانعه یارادیبالرینقاونالرین توپالنما جورلری بیر مههوئرم لیقتانیش
یردی. نی آزالداحتمالییارانما خطرلرین  ییجهین قارشیالشا بیلهراونال

 .لرگؤرونوردو چوخ آزده الری یئرقکی توپالندیهمیشه الرداغچی
 .دوروردو قاردنفر  یزککسـدیئدده یده گیریشیئنهناهار اوستونده 

ینین گؤزلرـاوز لریرکؤالرینداکی برینده و باشللا   الرمو باتو قالخان
بیر داها چوخ  الریب، چالیشیردییئ. اونالر ناهاری یتوتموشدوقاباغینی 

لرینه بیرـ بیر قندان غرورالنارااوالیینین هیئره توپالنماسینالر. دون
. الشدیدوروم نورمالدی و نهایت کئچسینه لهئلر. نئچه گون بیردییگولومسه

لری و سولچوالرین حرکت الرداغچیلر. تدیبیر چکیلیب گئبهبیردا اردالر ق
 .ندوؤد نورمال حاال

داها چوخ خالق موجاهیدلرینین طرفداراری  گؤرهن ایله کئچبو ایل 
. اونالر دیچوخالمیشلری نین فعالیت«حرکتی الرداغچیسلمان وم»اوالن 
. الردییوال سالمیش رکئدهالرینی سولچوالردان تقلید امپروقرا قلیداغچی

چوخ آز  هلهلرده سیاسی حرکتده هم حاققیندا،  قاونالر هم داغچیلی
تاب یککئچیریلن لر، مفیلگؤستریلن ده اونیوئرسیتهاولوردو. بوتون  تاثیرلری
و  میتینقن اؤنملیسی داسینمی، تئاتر و هاالرین چیخیشی، دانیشانسرگیسی

 .یؤنلندیریلیردیلر سولچوالر طرفیندن عار وئرمهوش

اناقلی ی توتگؤزلر ـر و اوزیالریندا چادباش یناونالرین گنج قیزالرین
نموشدو. ؤد گؤرونتویهلی بیر گیله گولمهری باراتماالداغا چیخ)توتولو( 

قویموشدوالر. اونالرین  «اغقارا قار»اونالر بو قیزالرین آدالرینی 
لر. ردییالر گئدخانیم آرخاسینجادا و اونالرین قلر قاباکیشی سیراالریندا
ز قیالندا دا ماالر. نیردیئلریندن آیری یـ بیربیرزمانی مک ئلده یؤاونالر چ

 دانیشیق. اونالرین آراسیندا الردیقیالر آرخاداالر دا و خانیمقلر قاباکیشی
الرین اوزلرینه باخمادان باشی قادیندستهدایم بیر کیشی اوالن ندا اوال

 گئریهنه و ؤلرینی کبونالرین هامیسینین دوشونجه. انیشاردیاونالرا د
ف اولماالری اوچون یخالوکومته مؤاونالرین حگیل ان باراتقالمیش سای

 .شدوالررموقو ایلیشکیسی قاونالرال دوستلو

 لریین همدورهسی باراتالریندان نئچهن چالیشقانبونالرین ا  
الریندان نین یازی«علی شریعتی دوکتور»کیلده لر. اونالر آشکار شدیای
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الرا یلی یاز«گالیه»و  چوخ بیر اوزون تفسیر ،لر کیائدیردی هماییح
دی. ای زلریؤزه سیبارولر اونالرین آشکار م«الیهیگ»بو  ییردی.بنزه

. رلدیای طرفدارالری نین«یلریجاهومخالق »ده ده چوخالری ناونالر گیزلی
 اسالمی نینعلی ایلهصاد یقتیاسوسیالیستی »خالق موجاهیدلری  زاماناو 

فاناتیک لر. اونالر اوزده ده بیر بیلیردی «نیعدالت ایقتیصادی
، الردیرین جهالتی قورخوسوندان بونالری آیری سایسایالیچسالمیا

اونالر هم  اوالردی. بیر ایلهاقتصاد  الری سوسیالیستاونالرین یازی
کومتله ؤحده ، هم ائدیرحیمایه  ایقتیصادی ستسوسیالیعدالتلی 
هنه و بو عصرده ؤکلری، لشمهله بیراونالرین جهالت آما. الردیساواشیر

الرینا قلوتدوسبونالرال  ینلری سولچوالرحرکت قاوزاچوخ لیقدان نسانیا
 قالشماالرینا سبب اولوردو.اوزا اونالردان ،باخمایاراق

لر اونیوئرسیتهلرینده داغچی یولداشالری او بیری فاکولتهگیلین بارات
تشکیل  «یسرگیسکیتاب »بیر ده فاکولته ،کی لرقرار وئردیکیمی 
 تزه ی گؤرمک اوچون«ر فرهنگوکتود» ،. بونالر توپالنیبلرائتسین
 دوکتورگیلین اوستادالریندان اوالن بارات لر.اغینا گئتدیوتا نینفاکولته
 قو قورخا قشایومجه ده رئیس اولموشدو. او شخصیتفاکولته تزه فرهنگ

و اونالرا  مزدیگلمک ایستهقارشیا  ـقارشی لهلراؤیرنجی ،یدی کیا آدامبیر 
ده طرفدن  بیرآسیر.  قزلرینه قوالؤاونالرین س ،کیییردی ترمک ایستهسؤگ

ولتین ؤد کممکانی وئرمهیآشکار چالیشما ا جور هئچسولچوالرا  زاماناو 
 ایدی. رسمی سیاستی 

 ،گئدیب باشقا آدامگیلین طرفیندن جمشید، جعفر و نئچه نفر بارات
ده تشکیل تاپماسیال فاکولته سرگیسینین. اونون کیتاب الردیاونونال دانیش

 ،لر کیدیئر فرهنگه دوکتو. اونالر دللی اولدوب  ف اولماسی یخالوآشکار م
فت یخالومسیز له ای سرگیسیتاب یده کموحیطکیمی بیر  اونیوئرسیته حت ا
  ؟ین نه فایداسی واریهمزوموزو دینلهؤین بیزیم سیزسنیزسه، جکسهئدها

. بونو لراعتراض آکسیاسی کئچیرمک قرارینا گلدیده فاکولتهسولچوالر 
 ـو های یبیرتالبیردن پا ر فرهنگوکتوو آرام د ققابابو گولشبیلدیرنده 

دانیشیغا  قلری اوالراز نمایندهؤباشالدی. بئش نفری ار سالماغا هاوا
عار وشتشکیل ائدیب،  میتینقبئله گؤردوکده وضعی تی سولچوالر ن ندرؤگ

دا بینااوچ طبقه  یبکئچنین ایچینده بوتون کوریدورالری فاکولتهوئره  ـوئره
 الر.ائشییه چیخدی ،ئنیبا آشاغیلردن لهلیپ
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راتدان وعار و تظاهوش ربوتون سولچوال .قوپدوولوله  یندهلرفاکولته
اردالر ا کیمی قتابیر یاریم ساع ،. اونالر بیلیردیلر کیالردیچسونرا قا
. او بیری الردیاونالر آرادان چیخ دنگؤرونمهاردالر ق. چاتارالره یفاکولته

ده قاالن فاکولتهلر. الری بوشالدیب گئتدیالسیکبیر قیسمی ده  ینلراؤیرنجی
 الریقاتبوتون  ،گلیب اردق ،لر کیائدیردیتعریف  صاباح لراؤیرنجی

السالردا و کیتاب ائوینده یهامی قورخودان ک ردی ویترسؤگ وزونؤا یبدوالن
یوال  یکیتاب ائوین قروپوگیلین . باراتدیهبیتمنونال . مساله بودینمیشگیزل

بیر متن  ،کی لروئردیقرار  قوروب،الرین بیرینده جلسه اوتاقسالماغا بوش 
و اونالری ویب السالردا اوخوییک بیر ـبیراونو  ،السالرا گیریبیک ،یازیب

 لر.سینیه دعوت ائتمهئتتعطیل ا

الرا السیبیر کبهاوتوز نفره یاخین بیر ،یبیرالیبو یازینی حاض
 حاققینداکی تشکیل تاپماسی سرگیسینینب اتیکین نر فرهنگیوکتود ،گیریب

لر. ردیییهایست لرینیبیلدیرمه عتیراض آکسیاالرینیا گؤرهفتینه یخالوم
. بیر ائدیردیترک تئز سی کالسی سیرابیر  ینلراؤیرنجیالسدا اوالن یک

تمک مجبورییتینده ائالسی ترک یکسونرا  ق،دایانارا آزبیر  اسی دسیرا
ر وکتوالرین تعطیل اولونماسینین خبری دالسیبه بیر کبیر دی.یرقال

 ،دی کیهتر فرهنگ بونالردان ایسوکتوین قوالغینا چاتدی. دفرهنگ
ین توتولما لرینمایندهون لراؤیرنجیلر. ندرسینؤلرینی اونون یانینا گمایندهون

ین دئدی کی، اونالر اونالر لر.ئتدیفت ایخالوماحتیمالینی نظرده توتاراق 
اونالرین  ،یریهتسیا قفرهنگ دانیشما دوکتورسی یوخدو. اگر مایندهون

  دیر.مالیدانیش ایله هامیسی
ق ی آلمارشیسینالرین تعطیلی و اعتصابین قاالسیکفرهنگ  دوکتور
یه ئتمهنصیحت ای . او بونالرئتدیاونالرین هامیسینی قبول ااوچون نهایت 

زی نیلریدیر. درسلر نهسیز. بو ایشسیزلر منیم باالالریم» ،کیباشالدی 
 ربیدن احمد و جعفر ،جمشیدفرهنگ  دوکتورسوزلردن.  بئلهو ها اوخویون
 ایلهت ماانتظیا ایشهر  . البتهآالندان سونرا تسلیم اولدوواب اند جونئچه ت

 داوام آرتیقدن بیر هفته سرگیبو  مک شرطی ایله.قاباغا گئتیاخشیجا 
 .یردیییلیاس بیر اوغوریوک ؤباونالر اوچون بو  سین.ائتمه

نین گیریشینده فاکولته رکلده ائدهاوغور ا  یوک بیر ؤگیل ببارات
یه لرینی گؤرمهحاضیرلیق ایشاورادا  ،سئچیبوتاقالردان بیرینی یوک اؤب

الرین سینین قارشیسینداکی کیتاب ساتاناونیوئرسیتهن تئهرا .الردیباشال
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اؤز  ،دانیشیب ،گئدیباونالرال سی ایله تانیش اوالنالردان بیر نئچه چوخو
چوخ لرین ایچینده اؤیرنجیلر. یله کیتاب آلیب گتیرمیشدیالری ااعتبار

کوراسیون و ئزل دؤچوخ گ هلرینین دبعضیالر و ی اوالنزل خطؤگ
 .یلری وار ایدنریندن گلللا  لری مک ایشبزه

 یینع. او ائدیردیمک ؤبارات دا بو جمعین ایچینده هارادان گلدی ک
کیچیک  حاققیندا اونالر دا یازماغالوتاب اوچونق ری تانیتماالحالدا کیتاب

، ایسترسه ده نیاودایستر حالدا  ییردی. اونالر عینیرالیمتن چیخاریب حاض
 لرینیشکیلاونالرین ق اوچون تانیتماالری یوک یازیچیؤبکی ایران ایچینده

اؤنجه  ،لر کیائدیردی حیسگیل دیوارالرا ووروردوالر. بارات، یودوبؤب
چاپ  ،ه چیخیبیائشی یاواشـیاواشر الکیتاب سیرابیر اوالن  ققاچا

اونالری  قر. آنجالبیلمیردیبونون سببینی الر. اونالر راولونو
 .لرردیییهایست قه تانیتمالراؤیرنجی ،تیریبتئز گیه اونیوئرسیته

 گیلبارات. لراوغور ا لده ائتمیشدیبو ایشده  دوغرودان دا، ،اونالر
قویموشدوالر.  یشایندان اورادا ساتالرنین کیتابصمد بهرنگیدفعه بیر نئچه 
لردن فاکولته. او بیری الردیکیتاب سات آرتیق لریدندیکگؤزلهاونالر 

اونالرین  ،لردن گلیباونیوئرسیتهلر. او بیری اورایا کیتاب آلماغا گلیردی
اوخویوردوالر. بوتون اونالرین  یتنقیدلرین دیقالریالرا یازکیتاب
ه سرگیسینی آزیندان بیر دفعه اونالرین کیتاب لراؤیرنجیلرینین فاکولته
 اوغوریوک بیر ؤب اوچون بو الرداغچیلر. بو ایش بیتندن سونرا گلدی
 فیخالوکومته مؤح تکجه. اونالری اونالرین دورمو یوکسلدی قالرایسای
 .الردیتانی قروپوادلی و دوشونن بیر اس هم ده ، یوخ

جازه یده ا لراؤیرنجیی چسالمیندن سونرا اسرگیسیبونالرین کیتاب 
 نینالری. اونالرین دا کیتابالردیباشال سرگیسی آچماغاکیتاب  بیر ،آلیب

لرین شایا گئدنمااالرینا تتابییدی. اونالرین کا الرسالمی کیتابیهامیسی ا
ایشده هر  سا،اولدا آز  سایییدی. هر حالدا بونالرین ا سایی چوخ آز

 .رلییردیسینه چاتدیرماق ایستهسویه سولچوالراؤزلرینی 

 داوام باداللرده باشالنیب و دالاونیوئرسیتهری بوتون لسرگیتاب یک
نین اونیوئرسیتهداغدان  یسینزهیبارویردی. بو جریان سولچوالرین مائد

و اونالری بسیج  پایالماقه بیلگی لراؤیرنجیایچینه چکیب و او بیری 
دی. ای ییاؤزهکو و ؤبو چالیشماالرین ک هله الرداغچی میشدیر.تیه یؤنلئتمها

داغ  ق،لرینی اوخویارادرس ،نوبؤبیتندن سونرا اونالر د سرگیسیکیتاب 
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او داغ  ر،دوزدو ،روردو کیؤارات گبلر. ائدیردی داوام قرامالریناپرو
لر هفاکولت آما، دئییردیزو ؤس سون یؤنلتمکدهو اونالری  اریندمالارقپرو

رات اوچون احمد، جمشید، علی و ویاراتمادا تظاه کآراسینداکی بیرلی
 . باراتالردیرآپاری کبیرلیلرله ایشفاکولتهاونالرین یولداشالری او بیری 

. ردیلیییاس سووگلؤایش ب جوربیر  ،. بودئییلدی فیخالوم هئچله دا بو ایش
ده  آزالدیردی. هم لریضربهجک گؤره ،بیحالدا خطری پارچاالی یعین
ن چوخ دالرین نه جور اولماسینلر جریانیندا اونالر بو ایشآلتی حرکتیئر

 .الردیخبر آلماز
 دیغیایکی درسی قال ـبیر هله ،یدی کیاالرین ایچینده بو جریان 
ن تئهرا» :خبر وئردی هگیلبارات احسانن یه گلاونیوئرسیتهاوچون 
اوزره  ایختیصاصخیابانیندا بیر نئچه  «نیریهوم» «ی اوجاغیالرداغچی
، بوزدا و قاردا داغا الرالسیبو ک تشکیل ائدیب.الری السیک قداغچیلی

 قدیرماشما قایایاده  هم ،گزمکالری ارماغالری، کنیکئچیخما ت
. دیقجاآپاریالداغدا  قجانلی اوالرا الرامرقدی. بو پروای لریتکنیک

 ین آدینیدن اوچ نفرفاکولتهال تانیش اولدوغو اوچون بیزیم اونالر «احسان»
  .وئرمیشدیاورایا 

ین گیلباراتدوغو اوچون سیندن اولکومیته الرداغچیاحسان قدیمکی 
سماعیل مشکین و ابراهیم بو یبارات، ا یدی.ا رمتی وارؤیوک حؤیانیندا ب

و قار دا  سویوق. هاوا اولونموشدوتقدیم آدالری اوچون  تمکالرا گئالسیک
 .ک ایدیهر ایکیسی ده ایکی گونلو ینالرپروقرام. بو بوروموشدوهر یئری 

م اوالن یالز قاباقدن ال تانیش اولوب و گئتمهاونالر ،گئدیب اؤنجه گیلبارات
ن تئهرا»اونالر نا گؤره لر. بودیای لیالری یئرینه یئتیرمهقرلییحاض

 .لرلرینه گئتدیجلسه قلیحاضیر نین«اوجاغی الرداغچی

دی. اونالرین ایچینده بیر ای ییغینتیبیر  قاوراداکی جمع قاریشی
ایشچی، کسبه،  ایسه قاالنالرسونرا لر. اونالردان دیای اؤیرنجی گیلبارات

 .عیبارت ایدی فردلردن بئله آیری ها ،ریصاحابال دوکانمحص ل و کیچیک 
 یاخشی بیرالرینا چوخ له او بیری یولداشئسماعیل و هابیا ،بارات ،بو

 ئجهن قروپونونیدی. بیر طرفدن اونالر بیر پروفسیونال داغچی ابه وتجر
ه اولماسینی قروپونون نئجداغچی  اؤیرنجیو بیر سی فعالیت گؤسترمه

ونالرین رک، اائدهیسه یقاومالرینی روپقاؤز مدان ی. بو باخلرنیردیاؤیره
  دولر.ورگئری اولمادیغینی گؤرچوخ دا  الرینینقروپلرینین فاکولته
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بونا . دییا ی آزالرداغچیاونالرین پروفسیونال یر طرفدن بآما 
لرین لرین و قابلی تبیلگی باخیمدانسی و تکنیکی گلمه نبونالری گؤره

 ،رودولر کیؤاونالر گ طرفدن ایسهیدی. او بیری ا آرتیرماالری چوخ الزم
بیر لریندن عیبارت اوالن دولت ایشچیو  شاگیرد ،ایشچی، کسبهعادی 
ی لقیزل و منطؤگاونالردان دا م بیتندن سونرا پروقرابلکه  قروپوداغچی 

 ر.الدیقاباغا آپاریر لریشکیلده ایش

 دی.جکائده داواماوچ جلسه  عرضیندهالس اوچ هفته یهر حالدا بو ک
الرا دیرماشماغی و اونون اوچون اونالر اوجا داش کناریندااو تعلیمین 

لر. بیر ده بونالر قار و یرنیردیؤا یریننین یولالتمهایشلایپ جور بهجور
و  لریکئچمهساغالم گوونلیک باخیمدان و  تمهیول گئ نئجهونده تبوزون اوس
لر. یرنیردیؤا یلرینمهتایشل نئجهلری و او بیری آلت لریایپبو یولدا 

ساغالم  نئجه ا دیرماشما زامانیلومو ده قایاالرؤالسین اوچونجو بیک
الر دا اونالرین اوخودوغو ماهنی قالخماغا عاید ایدی. دیرماشیب

ند و وبلکه اونالر تالر کیمی ایدی. الری ماهنیدوقداغدا اوخو ینگیلبارات
یتی و فولکولور ماهنییللچوخ م ،الری آزالدیبسیاسی ماهنی  الرا اهم 

 .لروئریردی

 ،قاتیلیب االسالریبو کده ردو ؤدـ حمید و ابراهیم  ،، اسماعیلبارات
لر. بو تیردیلرینه گفاکولتهز ؤلری ابهو. اونالر بو تجرالرآلیردیتعلیم 
ین نظرینده گیلبارات یایکی نفر ـبیرلرین ائدنداره یا الریکیالسده بهوتجر

 الری،بیغلر. اونالرین اوزون و قارا یردییهیا بنز«سولچو»چوخ 
 ـ. بیرائدیردیشاره ییه ابو مساله بوتونلوکلهالری دانیشیقداورانیشالری و 
ـ دا سورغویا  ،چیخاریببهانه جور ه بیر ینه هر ،یدی کیا ایکی نفر ده وار

سوال بئله ه گیلباراتتماالری تو ایراد. بونالرین بو سواال توتوردوالر
ز ؤبورادا ایا دا  ،رلدیای دولته باغلی تهربونالر بیر سن، ، گؤرهیارادیردی
 لر.ایدی ناردالیچسالمیاین ک ایستهتبلیغ ائتمهلرینی دوشونجه

 «میخ»، «نگولوک»، دیرماشماغی ئجهن قایاالرادا قبوزلو گیلبارات
جرا یا، نیبهیرؤی ایهلری ایشلتمو باشقا آلت)ایلگک( « ولالبق»و 

لردن سایطو اوخشار لرهآلت همین پروقرامدالر. اونالر او بیری ائدیردی
دن اؤزلرینی قورماق ایپو  الردیدیرماش سال قایاالرااوجا  ائدیب،ستفاده یا

 دنزامانی ایپ دیرماشما ر. اونالرالیی سینادیمهائتفاده یستیائجه ناوچون 
 ی نئجهالرینقاوجالیغیندا یورولوداشین و  ماسینیاده اولونفیستیانئجه 
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باشقا  لهئها ب لریباغالیا بیلمه یزلرینؤا قمیخ چاالرا نئجهو  ماالرینیآل
 .لرندیهلری اؤیرحرکت

سیونال داغچی ئزلرینی بیر پروفؤالردان سونرا اونالر االسیبو ک
ه بیر پروفسیونال ؤنجزلرینی اؤکی اونالر احالبو. الردییرییتان کیمی

یرا یدان آقلر. اونالر بو سولچولوغو داغچیلیساواشچی بیلیردی سولچو
لرینه داها کدیئنین د«بیژن جزنی» ،کی ردوزدو ،لر. اونالربیلمیردی

ل ئفید» یزلرینؤسینده افیکیرلرینین بیر گوشه هله آمار، الاینانیردی آرتیق
یی ئتمهآزاد ا خالقینیب و ائسی کیمی داغدان شهره کیشی 26ن ون «کاسترو

 دوشونوردولر.

دن «تیللم» ،یدی کیابه ویرلی تجرهو یولداشالرینا بیر د بارات ،بو
حاققیندا  لرلهمسا بعضی سیاسی گؤروشوب یاخیندانصینفی ایله بیر نئچه 
ال تانیش لری و باخیشالریحالدا اونالرین دوشونجه یالر. عیندانیشسین

یتمدایبارات اوچون بو باخ ،اولسونالر.  بو اونالرین  ،یدی کیای لن دا اهم 
یالنیز یدی. همیشه ا ین مخصوص یئری وار«مل ت» «سیاسی فلسفه سینده»

آیری  تینیللم دهبهوبو تجراوچون  باراتگؤروشن  آدامالرال تحصیل آلمیش
 .دیای السیییوک درس کؤبیر ب قلرینی تانیمالرینین دوشونجهصینیف

بیری  لرینی اوبهوتجرسماعیل و یولداشالری بو یا ،بارات
ن داکنیکی باخیمئین تالرداغچیهم قال داغدا پایالشما ایله الرییولداش
جک اوچون اونالرین بو ، هم ده گلهالردیچوخالدیر ـآرتیریب  یلرینبیلگی
تشکیالتی  الرداغچی الر.سینه فورصت یارادیردینین اؤتورلمهلریبیلگی
 آماکو برکیمیشدی. ؤو ک ؤزولوسورندن سونرا ا دؤرونو حرانؤبیر ب
 لر.ئتمیردیداغداکی چالیشماالرا کفایت اداها  الرداغچی

گئدی ـ لرین گل نجیریؤسینین قاباغبندا ااونیوئرسیتهن تئهرا
اونالر اوچون  ،چیخیردی کیبازارا الر کیتاب تزهچوخالمیشدی. هر گون 

چالیشماالرا  ده باشقا شکیلده لراؤیرنجیاوخوماسی دیرلی نظره گلیردی. 
گئتیریردی. یه اونیوئرسیته ،ریبائندیداغدان اونالری  ،کی الردیباشالمیش
الری، تئاتر، کیتاب ائوی و الرین چیخیشچوخ فیلم، یازیچیداها اونالر 

 یالرینه اویانیش و بیلگی قاپیلراؤیرنجیبونا تای چالیشماالرال بوتون 
ین هامیسینی الرپروقرامچالیشماالری و بو  .الردیآچماغا باشالمیش

ین ایچینده الرداغچی. لرشکیل ائدیردیت الرداغچی قثناسیز اوالرایستیا
عکس » ،«سیفیلم دایره» ادقروپ ایکی کیچیک  ـبیر ق،طبیعی اوالرا
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له ئهاب ،«سیدایره هئتمچیخیشا دعوت ا نالریازیچیی»دا یا  ،«یسرگیس
 تزه هد یئنهلر.  اونالرین هامیسی میشدیائتتشکیل  لر دهباشقا فعالیت

آلتیندا نظارتی ین تشکیالتینین الرداغچیو هامیسی  یارانماقدا ایدی
داها لردن حرکت لرده او بیریاونیوئرسیتهبعضی  بو حرکت. الردیچالیشیر
 .یشدیگئنیشلنم آرتیق

 آرتیقداها ین قانالری لراؤیرنجینین ایچینده اونیوئرسیتهبیر طرفدن 
ولت طرفیندن ؤ، او بیری طرفدن دالردییریجوشا گلیب و حرکته باشال

 تزهآزالمامیشدی. اونالر هر بیر  زورباـحربه باسقی وا قارشی اونالر
 میتینقیراض آکسیاسی و اعتقدا، جاواب آالنا قدر چالیشمایا باشالدی

ً او بیری  لر.کئچیریردی دا آکسیای چیخیش و لراؤیرنجی اونیوئرسیتهبعضا
ً اونالر دا الردییرتیلرا قااونال دیوارالرا  یب،یاز «بیلدیری». بعضا

یوک ؤلر. ببیلدیریردی لیکلهالرینی بئلهاولدوق دستک ااونالریب، یاپیشدیر
 ایله باغلی لریبتیناسونومو مؤاویانیش و ایل د ،لریبیلدیری هماییح
ردی. دیئاتشکیل  لرینیلومؤب یئنیو  ین باشقاچالیشماالریناونالرین الر ییاز

ینده ئیوزقین نتئهراچوخالیردی. داغالرا گئدنده  الریقروپین الرداغچی
دسته و یا نئچه  ـن دستهینسانیا لههر هفته سونو سحر گون چیخمادان مینلر

 گوزه عوصیان ائتمیش قوشون کیمیده داغا چیخماالری بیر کبیرلی لیکنفر
 ب بونو اوخویوردوالر:وئری سهسهـسههامیسی س ین. اونالرچارپیردی

 مرغ سحر ناله سر کن
 ...داغ مرا تازه تر کن

ز و بیر ؤالر اونالرین بیر دیل، بیر سبو ماهنی و اونا تای ماهنی
دئمک مک هتو عدالت ایس آزادلیقیردی. او دا بیلدیرلری اولماغی تکایس
 یلهصوصویویوردو. خؤرعتله بویوک شهرلر سؤتبریز و ب ،نتئهرا .ایدی
رعتله چوخالیردی. بیر طرفدن وس ر و اهالیسییویوؤب آرتیقحددن ن تئهرا

لر و چالیشانالرا یاخشی چیالردا ثابت ایشو باشقا فابریکالری یشچیدولت ا
هامیسی  ریندن کندلرده چالیشانالر و اکینچیلیدی. او بیری طرفا گلیر وار
ا محکوم اعدام «سرو گلسرخیوخ». الردیشهرلره قاچیر شیبموفلوسله
نا تئهرادن بونالردان سوروشاندا کی نه ،یر کییدئ دهمحکمه اولدوغو

. اونالرین کشهره گلدی ،قدیچقادن کند ،ر کیالریردیایتاز؟ جواب قنیگلدی
بوراخیب شهرلره  یهر شئی ،کی راولموشدو پیس قدرده او لری کندوضعیت
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حیدر »ری شهریار دا ایکینجی ییوک شاعؤین ب. آذربایجانالردیقاچیر
 ئدیر.ا تصویر شکلیندهدی ئتراژ یماسینلسینده کندلرین داغیمنظومه «بابا

بئله اه ،الریلاکینچیلیک محصوس.  قال وورتوپ، آلما، بوغدا، آرپا
 ،سترالیا، آمریکاآوهامیسی  الرینکیمی محصول تیداوار ا   ـمال  ،قتویو

 ایدخال اولونوردو.لردن لگهؤب ینده اوالنریکا طرفئو او بیری آم ایسرائیل
ین نتئهرا» قنا و باشقا شهرلره قاچاراتئهرالرله لر یوز میناکینچی

ی ئین گوننتئهراسینین آلتیندا و انیب «شهیاد»سیویلیزیاسیا سیموولو اوالن 
له خیابانیندا  «هاشمی»نین یاریسیندا . گئجهالردیلرینده خیابانالردا یاتیرمح 

 قالرینا دایاناراهامیسی بوخجا ،دون کیرروؤلری گعایلهیول گئدرکن 
 بشیهیلالرینین ایشیغیندا ا  قرایالرین و خیابان چدوکان ،بییئرک یؤیاوان چ

 .لرسونرا یوخویا گئدیردی
 آپاراتی عایلهین ا چاتاراق شاهالرود 35 قیمتینین اسیشکوفتین بئن
 الرینااؤز حئساب ادالرینریکا بانکئالری سویس و آملپوله گلن اوندان ا  

لری دارهیلر و دولت اپروژه سیرابیر  هد قدربیر الردان او پول. دییریداش
 ایشسیز اهالیسینینمیلیونالرال کند  آما. آشیالنیردییه جامعه ایله طریقی

 دهنتوم «یئددی»الری ولد»حالدا  یعین ،آلیبن ییغین قاباغباهالاولماالری 
 .ردییساخالی

ن شهرلردن یهم چوخلوغو واورکلی صاف  ؤرنلری گصحنهبئله 
بو  یالرینقارداش ـز باجیؤا لراؤیرنجین گلن اوچو قنا درس اوخوماتئهرا

و  آزادلیقنیب یاراالنیردی. بارات کیمی هرلتلری نئشرنده اورکؤدورومدا گ
الحینا یس آزادلیق لرن گنجرؤده گیزمعدالت یولونون درمانین سوسیال

ا دو اونالریه ئتمهاونالری بسیج ا ،تین ایچینه قاریشیبللیبو م یاراقالناراق
 .لرفیکیرلشیردی یاراتماغیاویانیش 

 گؤرهینه یدیئنین د«بیژن جزنی»لرینده اونالرین دوشونجه مکتب
قبول ائتمکله خطری  هر جوروورماقال،  سویا ـاودا  یزلرینؤالر اوانجا

سی »مامورالری  «ساواک»لر. لدورسونؤتین ایچینده ایللقورخونو م اؤنجه
شکنجه یا سون دن کئچمیشبهوریکا دا تجرئتنام و التین آمئویین «ئآی ا

لر بیلیردی گیلبارات. الررینده سیناییردیزهوانالرین اوابو جنی لریکنیکئت
یر. اونالر یهزلؤلر اونالری گشکنجهینه اسیجهتوتولساالر، نئجه وحشی ،کی
 تزهرموشدولر. اونالر ؤنین دانیشمادان سونرا اعدامینی گرخیولسوگ تزه
 .د اولموشدوالریشاه لرینهلنمهلهگولوین داغالریندا ئگیلین ا«بیژن جزنی»
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ی ینهکسم ایله بیچقیینی آیاغالردا بو یاخیننین هقانیاونالر بهروز د
ایله یاراالنیب ه للگواؤزونو  «لیعلیرضا نابد» گؤرهنا رموشدولر. بوؤگ

قات نئچه  وزونؤاه معروض قالماسین دئیه، لرشکنجهیاو ا  سونرا نتوتوالندا
 کیمیسکویی و. مرضیه احمدی اآتیر یاآشاغیسیندن خانا پنجرهخسته اوالن

بو  ،لر کی. اونالر بیلیردیفدا ائدیرلر بو یولدا یلر جانالرینمللیعوخانیم م
ن چیرکین م آتان ا  ی. بو یولدا آتدردیلینه آلمالییولدا آتدیم آتان جانینی ا  

 وق،لدوکتوروانالر ادی. بو جای لیمارالیحاض وزونؤایه ه دؤزمهلرشکنجهیا
عالی لری مالیک اوال بیله جکجکده گلهو لر وظیفه یوکسک ک،سلییهندوم

 .لرائدیردیربان وقنین یولوندا الریخالقز ؤاو یوکسک یاشاییشی 

نئچه بسته لرده کوچهلرینین باشینی دوالندیرماق اوچون عایله
  کیمیقال ساتانا ورتوپ و آلما موشدان توتجوراب ساتان ،ارغسی ،بریتیک

نئچه گون سونرا  ،لر کیالر دوزلدیردی«حصیرآباد» ین کناریندانتئهرا
 بئله لراؤیرنجی.  ردیداغیدیاوچوروب اونالری  ده رلریئت بولدوزولؤد
چکیب و  شکلینی ناونالری ب،شییدان  الرال ایلیشکییه کئچیب،ینسانا

آبادالر و  ر. حصیالردییریباشالیه سرگیلرده گؤسترمهده لراونیوئرسیته
 گیلباراتیارانیردی.  ـلیب هده دوز یئنهزور آبادالر داغیالندان سونرا 

 هلهچیخیب و دونو آچیلیر. ونمادان د تین قانییللم ،لر کیائدیردی حیس
یب. یا باشالغدونو آچیلمایالنیز و یالنیز  آمایب، یقانی جوشا گلمخالقین 

 .یردییرؤیئردن گ هد یئنهحصیر آبادالر داغیالندان سونرا 
 

**** 
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ی یاری لریندرس . اونالر بوتونالری یاخینالشیردیسونقیشین 
 ،او .یردیالسالرین چوخونا گئدییک گوجله. بارات لرائتمیشدی

و یا  دیییهینمب   یلرینشخص یت دا یا دیغیتانیکیمی  «کاپیتالیست»
 آز هلریندرس لرینمیللعوبعضی می اولمادیغ خئیرینه خالقین ینلریندرس

براهیم و او بیری یا ،قالیردی. حمید گئریه دلردرسگئتدییی اوچون او 
یتو. عالردیقالمیره گئری الری درسلریندیولداش لرینده بارات درس ،هلموم 
 .قالیردی گئری هلردبعضی درس هردناو آما . ییردیلهلیوب ایرهقبول اول

او بیری طرفدن  ،شیردیهبیر طرفدن چوخ چتینل کقیشدا داغا گئتم
هوندورلویو دؤرد مین مئتردن چوخ هیجانلی اولوردو. اونالر  آرتیقده 

 الرهاوا ،لر قیسایدی. قیشدا گونالردیارچیخ چوخ آزقیشدا  الرااوالن داغ
 بیر گون پروقرامینداو داغالر قارلی. اونالر بلکه بیر یا ایکی داغ  سویوق

 ،نی گئدیبلر. اونالر گئجهگئدیردیگون سورن داغالرا م ییاربیر گون  و یا
زو ؤ.  بارات االردیقالخماغا باشالرتئزدن داغا  صاباح ،قالیبده بیر کند

سینده کومیته الرداغچی کیاولوردو. چون مودیریمینین ارقچوخ آز داغ پرو
دوغو حاققیندا او اساس نظر دیر اولوم نکیمیقرامدا گلن پرو زامانچوخ 

  وئریردی.

بیر دن اوجا مئتر رد مینؤکندینین یانیندان د «فشم»بیر گون اونالر 
 زامان آرتیقبیر گوندن داغا قالخماق  ،لر کیداغا چیخماغا قرار وئرمیشدی

 اموه تاپشیریلمیشدی. جینورعلی ییدیرلیومین مارقآپاراردی. بو پرو
اورادا بیر ائوده  ،کندینه گئدیب «فشم»آخشامی ناهاردان سونرا اونالر 

.  الردیدا یاتاوتاقنی هامیسی بیر گئجه وب،رایه توتیک وتاقابیر بویوک 
 یینهسحر یئمه ،قویموشدوالر کی «ماش»ونه تنی اوجاغین اوساونالر گئجه

 ـدا اوزسویوق ،ت بئشدن اویانیبابح تئزدن ساعولر. صیئسینماش  ایستی
داغا  باشا چکیب،کاسا  ـماشی کاسا ایستی ،سویال یویوب سویوق یینگؤزلر

 .الردیخماغا باشالقال

 اندا بیر طرفدنقالخاوجالیغا  یب،ییلری داشآغیر یوکدا سویوقاونالر 
الری اونالرین جانایسه او بیری طرفدن  سانکی کسیلیردی؛لری نفس

داغچیلیق اوچون لر. اونالرین ئتمیردیا حیسی یهقیزیب و اوشوم
ین الرداغچی لریکورکاونالرین  ،یدی کیا وار لریگئییممخصوص 
لری نفسو و و توتولتاونالرین آغیزالرینین دا اوس توتموشدو. هاوزلرینی د
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سینی هاونالر سازاغین سآما یردی. یساخال ایستیلرینی چنه قاوالرا ایستی
 .لرمیردیئتس ایح ئلهلر. سویوغو اائشیدیردی یاخشیچوخ 

یردی. بیر قالخشونده اوجایا ؤدا داغین درایهامیسی بیر س قروپون
ندان قارلی سیداغین دالی غیدان سونرا گونون ایشیدیقت یاریم چیخاساع

مین رنگه سالیردی.  نیلریدنهدونموش قارین  ،نیبهلونه سرهتداغین اوس
الرینین قاری باسما آیاقونه باساندا، تقارین اوس یالرینآیاقاونالر بیر 

الرینا گلیردی. گونشین ایشیغینین آلتیندا، قوالقسی بیر گوزل نغمه کیمی هس
ه یآغ قارین آلتیندان باشالرین ائشی بویالیقایاالر قیرمزی و یاری 

باشا دوشموشدور  ییگئرچهبو  ،یدی کیا . بارات چوخدانالردیمیشچیخار
لری کیلزلؤزل گاؤمخصوص و  ونهزؤرده الیلطبیعتین بوتون فص ،کی

زل ؤسیز قیشین نه قدر گشوبهه ،چیخماسی قیشین اورتاسیندا شینوار. گون
ن سویوغوندا قیشی ،لر کیحالدا بیلیردی ییردی. اونالر عینؤستاولماسینی گ
اونالرین هم ده  ا بیلر.نایقاماشیب و گونشین ایشیغیندان  یرزلؤاونالرین  گ

 ا بیلر.دوندا الری آیاق

 ،بییئرک یؤچ ـپنیر ،رماوبیر آز خ قینده دایاناراتهقایاالرین ا   
. الردیدن داغا دیرماشماغا باشالییئن ،یبستکان چای ایچیوندن بیر اتاوس
نئجه حرکت  دااو یولدوغو اوچون ولایله ا ی نورعلییدیرلیوم قروپونبو 
الری زل داغ ماهنیؤ. اونالر سونرا گائدیردیو دایانماالری تعیین یی ائتمه

چوخ  هاوالر. اونالرین شانسیندان دیائدیر داواما غاوخویا دیرماشما ـاوخویا
 دفعهاوچونجو دایانمادان  اولسون بئلهاونالر بیر دفعه  یدی.ا قزل و آچیؤگ

 دفعهر. اونالر نئچه الچاتدیرد مین متره  یاخین اوجالیغا  ؤدیرماشمادا د
 .روردولرؤگ سینیزیروهنین دالیسیندان داغین قایا

سینی حیس ائده بیلدییی توخونا بیمهیله ا لا  سینه زیروهداغین  یننسانیا
چتین  قس آلماف  آزالیر و ن   «نیئکسیژوا»نین هاوا بیر طرفدنبو اوجالیقدا 

یه یاخین زیروه یزلرینؤآدام تئز یورولور. اده او بیری طرفدن  اولور؛
 سینینباشقاسونرا  ،یولداشالریندان بیریاؤنجه لری زامان تدیکائ حیس
سونرا  ، بیر آزدانالردییرچارپون نظره غیورو  میشرنگی آغار ونوناوز

 ،علی گلیبنور .لرایدی کجیهائده بیلمه داوامداها  ،نیبدایا چوخ گومان
لر، یا دیلیگلمه یاواش ـیاواشا آرخادا باشالدی. اونالر یا غاونالرال دانیشما

 دیر.لیمهنؤد گئدیب یهزیروه داتابیر ساع قروپلر. لیدیئنمهاا ییآشاغـنوبؤد
لری تقریباً تمهئگلیکله بئله ،ر کیلرلیه راست گننده گئجهؤساالر دتاوزا
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الریندان شالی یولدبهوبیری تجر . نورعلی بارات و اواولمازن ومکوم
ایکی نفر بئله قرار وئردی کی، . او قرار وئردیسونرا تئز لشندن مصلحت

 .سینآپارا ییآشاغی قیز

سه چوخ دا ا ـ سهیئل ا   سویوقدا هاوا. یاخین ایدییه ت اون ایکیاساع
 اساخالی ایستی یکن اونالر جانالرینائدرحرکت  ،یلدیئید سویوق
یدی. اؤنملی اچوخ ئتمک فتح ا نیزیروهلر. بارات اوچون بو بیلیردی
ن اوال هوندورلویوتر ئرد مین ایکی یوز مؤاسیندا دتقیشین شاخ چونکی
مکانی یین بو شانسا ابارات آماآیری بیر معناسی وار.  یینئتمهفتح ا نیزیروه

ا آشاغیکی قیزالری ئتدی سماعیلی تعیین ایااونونال اولمادی. نورعلی 
اونالری خطره قال یا آپارماییوخار یاواشـیاواشی ر. او نه قیزالالرآپارسین

فتح نی زیروهال قماتآزال نییرعتوس نقروپوده نه  ،اولوردو سالماغا راضی
 .یا و خطره ساالردییدال یسیننمهؤد ناونالریمحروم ائدیب، ئتمکدن ا

ده قیزالرال کبیرلی ایلهاسماعیل  قحسرتله باخارا یهزیروهبارات 
ری دوزلدی. اللاقیزالرین ح گئدهـگئدها ییآشاغلر. اونالر ائندیا ییآشاغ

ایکی لرینی دینجلمهیب و یئی یناهارالرین قشونده دایاناراؤاونالر داغین د
 قروپونان اوزاقدال اونالر ق. بو دایانماالردیاوزالت آرتیقدن حد قات

لر. بارات یردییهایزل یلرینکمؤند قالخیب، ااون ،یه یاخینالشیبزیروه
یه قالخماغا زیروه نابو قیزالری او ییندهاوره قحسرتله یولداشالرینا باخارا
بارات ی یاناشدیقدا یقلمنط حالبوکی قیناییردی.مانع اولدوقالری اوچون 

ز فیکرینده و ؤاو ا ایدی. ش ک یوخ هئچو ایشین دوز اولماسیندا یگؤردو
 .دیائتمهش ک  قراریناا گوندرمه یآشاغینین اونو روحوندا دا نورعلی

 قروپداغچی  اقرسماعیل و قیزالر کنده یاخینالشای، ابارات
 امالظاینتو بیر  سیرادابیر رک ائنهداغدان  ،لر کیگؤردو ییولداشالرین

ده بیر دسته  یئنه ق،اراشوه قوگیلباراتلر. اونالر ائندیا ییآشاغرعتله وس
تبریک  الری اوچونقالخدیق یهزیروهاونالری  گیلباراتاولدوالر. 

سونرا دیکدن بیر داها دینجل ،بوده اوتورکهامیسی بیرلی ین. اونالرلرئتدیا
دی تنقی» ،شیبهیلده یئرده ا  ک دوشدولر. کندین قیراغیندا ائشییوالکنده ساری 

بیر  وندو، اول تنقیدلره مساله کیچیکرا سیلر. بیر ائتدیتشکیل  «یلرینجلسه
 لری بیتدی.ندن سونرا جلسهوئریل رجوابالسورغویا دا را سی

. رگئجه اولموشدو آرتیقوتوبوسا مینیب گلنده آاونالر کنددن 
ایدی. اونالر تسی شاخهاواین یائش قاوالرا ایستیون ایچی آوتوبوس
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اوخویوردوالر. اونالرین  الرلی ماهنیداوام قو باشالرینا آالراآوتوبوس
الشیردی. رینده دوللاونالرین ا   قده یازیالرادفترلری نئچه دفتر ماهنی

ح ی. اونالر بیر فاتالردیریدن او بیریسینی باشالیاونالر بیر ماهنی بیتمه
ف یختلوم وبدسته اول ـل اولدوالر. دستهینا داخاهرئکیمی ت قوشون
سماعیل، یا ،کی کیمیولری طرفه یوال دوشدولر. همیشهئز اؤالردا اآوتوبوس

 .لرطرف گئدیردی مئیدانینااسفند  24حمید و ابراهیم هامیسی 
ده لهینی قاچیرداردی. او بو فاصپروقرامیبارات چوخ آز بیر داغ 

اونالر قیشین  پروقرامدادی. او هملبی هبیرینه گئد الرینینپروقرامداغ 
الری بیر زمانی یاخشی اونون یولداش قاسیندا داغا دیرماشاراتشاخ
سینه خاطر یشمهیهنین دهاوابیر ده  لری اوچوندیکچیخ ائده بیلمهـسال

ا ییآشاغ ققاچارا یزلرینؤدا اسویوقدومانا راست گلیرلر. اونالر  سویوق
وب، وور سویوقالرینی قرینین  بارماللالری و ا  آیاق آما ،لریئتیرمیشدی
لر . اونالر شانس گئتیرمیشدیالردینرا بوتون دریدن چیخمیشودونوب و س

لر. اونالرین پالتارالری بو سویوغون ا یئتیرمیشدیآشاغی یزلرینؤتئز ا ،کی
ون نئجه نین دورومونهاوااونالر  .ئتمزدیفایت ایقاباغیندا دایانماغا ک

  .دان خبرلری اولمازدیقجادان دا قابااولدوغون

 هنتعطیللریزونو بایرام ؤدولو چالیشماالرال بارات الیا  ئله ب
لری عایلهز ؤا نیندا هامیسی یناونالر قیاخینالشدیریردی. بایرام یاخینالشارا

 ینلریعایلهز ؤ. اونالر ابونالرین یادینا دوشوردوده  لریعایلهو اونالرین 
 یلرینـ بیربیرکیمی « ماقنیت»اوچون بیر  قو بیر یئره توپالنماک رمؤگ

 «آخار گادار»سی و هاوادا سولدوزون  یاونالرین هامیسین ،ئدیبجذب ا
 داقندان اوزاچایی« گادار»دا  . اونالر آیالرالائدیردینلیی جذب یچایینین ساک

آناسینین قوجاغینا گلیب.  قرپه اوشاؤک یب، سانکیاونون یانینا گل ساالر،اول
ین «گادار». اونالر لیردیهنجک دیق حیس ائدرهتلیااونون یانیندا راح

لری آز اورک وترؤاوندان ا ، داهاکی الردیباخیرقدر  او ینامیسویونون آخ
 قاال قداها نئچه آی اوندان اوزا ،نا گلرکنتئهرا بونؤد یعنیداریخسین. 

 لر.بیلسین

، حمید و ابراهیم دا تبریزه، نهییئوزقبایرام گلیرکن، نورعلی ایرانین 
شکینه و خاتون دا زنجانا یم هاو بیری د ،راغاارین بیری ماللاسماعی
 ـیدی. اونالر ایکیک اجسولدوزا گله ،ته کیبتلا   ،یدی. بارات داک اجگئده

دولو بیر لیبارات کیمی ا   آمالیط فیکرینده اولوردوالر. یاوچ هفته قاالرکن ب
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نا . بوللی دئییلدییی ب  جههبیل گئده لوبقورتو ینین هاچانکی ایشلرلیندهآدامین ا  
دا اورتاده یئرصندللرده دئییل، دا آوتوبوسیاخین  مااالر بایرزامانچوخ  گؤره

 گئدیردی.  بو دفعه ده او بیری قر یانیندا اوتورارائشوفدا یا  ،یا الپ دالیدا
 .دیقاولمویاجا فرقلی لردندفعه

یب، بایرام اوچون بیر بئش یرالیداغین وسایلین حاض گیلبارات
دن سونرا نؤرن گوکوم تدارییب و اونون الزیرالیم حاضپروقرا کگونلو

لر. بو دفعه دیای لیرمهؤدیرین و باشقا تدبیرلرین تدارک گواونون مسئول م
 «ماسوله»خزر دنیزینین کناریندا  حت اشهریندن  «زنجان»ده اونالر 

می قراکدولر. اونالر پروؤمین تدبیرین تقراپرو کسینه قدر بئش گونلوقصبه
اونالر  الر.یاپیشدیردیدیوارا یازیب  ئدیب،دان اعالم اقجابیر آی قابا
دوغو اوچون خاتون زنجانلی اول آماندا قویموشدوالر، تئهراقرارالرینی 

کندن سونرا معلوم اولوردو ؤدی. بو تدبیرلری تقجاتیالزنجاندا اونالرا قا
  .جکیههاون گوندن چوخ سولدوزدا قاال بیلم هندلریتعطیلبارات بایرام  ،کی

اولمامیشدی. اونالر  کلییشیکیهد هلهسینده کومیتهاونالرین داغچی 
 آمالر، میشدیسینه گئتیرمهکومیته الرداغچینی نورعلی ایلهجعفر  هله

عملی  الرداآنسی و حسا س بهوتجر ،یسبیلگیحاققیندا  قداغچیلی جعفرین
 «ذبیح» ده لریندن بیریین همدورهیدی. باراتا ینه چوخ احتیاج واریمکلیؤک
او دا زنجان  .ایدی وادلی و بیلگیلی سولچواس، آما آز داغا گلردی ،یدی کیا

 .میشدیدیریازآد  ا قاتیلماغامینقراماسوله پرو

هوشنگ و زیاد  ،نوروز، بارات ،هیهمتیه گئاورمی ه ناصیرائوده ده 
کی کیمی ختار دا همیشهو. مالردیرالشیریحاضیه ئتمهدا سولدوزا گ

یئر  ئدیب،رو ائزئط رئلییا بیهام قاراچفن آئلئالرینا تلترمینا آوتوبوس
رمیناال ئت وزونؤاواختدا  سونبو آرادا بارات همیشه  آماتوتوردو. 

بلکه  ،دانیشیردی کیایله  رلریئالرین شوفآوتوبوسبه بیر بیر ،یریبچاتد
بیر یئر زونه ؤ. آخیردا دا او اتاپیلسینبیر یئر ده اونا سینبیر گوشه ینبیرین
یاتسین تا یولون  ،کی ردیچالیشیون ایچینده ده چوخ آوتوبوس ا بیلیب،تاپ

 دویماسین. یینیچتینلی
سوسیالیست و  «پول سویزی» ناصیران کیتاب اوخوی آرتیق میداها

موجود سوسیالیست  دانیاودایقتیصادییاتی مودافیعه ائدیب، آما عئینی حالدا دا 
باشقا اوخشادان ریالیسته ئمپیابیر باشقا  تنقید آتشینه توتاراق،چوخ  وبلوک

ین فیکرینی اوخویوب و اونالر یالرینکیتاب الرینچیصادیقتیوروپالی اآ
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یوخ لری خبر آرخاسیندانمیر دیوارالرین هین دگیلبارات. ئدیردیمودافیعه ا
یدی. ا کیمی تصویرلری واریا ؤبیر ر دا گؤروننیوخواوندان آنجاق و  ایدی

 ،اییروپا طرفیندن آلمانآوشرقی لری بعضی (سولدوزدا) ندهاونالرین شهرلری
شرقی  ،لر کییردییهتعریفل لرینیدن ائشیتدیکلرنکئچستانا یلینگیو ا افرانس

. اونالر الردیاینانمیر گیلباراتآما دالیدی، نه قدر روپادان آوروپا غربی آو
 ،اگر اورادا ثروتلی آز اولسا دا ،کی الربراعت قازاندیریردیزلرینه ؤا

 .الریرساوی بیر دورومدا یاشایوهامی م
بتدایی شکیلده اونالرین آراسیندا یلر چوخ االر و بحثقیدانیشبو 
البا ینقیلیستی اازلرینی بیر سوسیؤ. اونالر ابیتردیاولوب 

آیران » ،ریبیزبیندن آییح «توده»زونو ؤا ناصیر. الردییریرالیحاض
دلی بیر آ «سازمان کارگران انقالبی ایران)« اینقیالب ایشچی تشکیالتی

بیژن »ین لرفدایی یزلرینؤا گیلبارات ،ا یاخین بیلیردی. ال بتهتتشکیال
زلریله سولدوزا ؤ. اونالر الرفیکرینی داشییان قولونا باغلی بیلیردی «جزنی

 .لرگئتیرمیشدیایکی کیتاب  ـبیراوچون  قنرکن اوخوماؤیه دو اورمیه
زلرینی سولدوزا، ؤسی بیر داها باشالدی. اونالر ابایرام ولوله

گؤروندویو . اورادا الردییریرالیه حاضیوره کندلره گئتمهؤیه و یا داورمیه
جا نرالشماالر و بیر هیجانلی ایشین دالیسییهیجانلی حاض زامان هئچ ،کیمی

چوب ؤبایرام یاخینالشارکن هامی ک دی.کجیههگلم یهلر بیتمهمالی ایشچقا
اونالرین لرینده گونایلک بو  نینریللبایرام تعطی بلکهدی. ای لیتمهئگ

 زامان هئچو  زفیکرینه چاتما هئچین کیم اولمازدی. باراتهئچائولرینده 
 نیبهالری کلیدلقاپی کلرده اونالرین ائشیبو گون ،دی کیزخبری ده اولما

سولدوزا گئدنده اورادا بیر یب چیخ ماااو بایر کیباغالنیردی یا یوخ؟ چون
 .گلمیشدی قاییدیب، او گلنده ده نئچه نفر دییا وار یئنه دهنئچه نفر 

طسیز او بیلییدی. ا آخیرا قاالنالردانهمیشه اولدوغو کیمی، بارات 
اوچ گون قالمیش بیر گون  ـیاخین ایکی مااو بایر دیجکسولدوزا گئده

مکانی یا اؤنجه ،کی چالیشاجاقدیدی. او چاتدیررمیناال ئزونو تؤآخشام ا
الریندا بیر یئر تاپسین. بو مساله آوتوبوسزونه سولدوز ؤاولدوغو قدر ا

ً اولم  ،. اودیمیشلدان ساتیقلرین هامیسی قاباطیلیب کیچون ،دیای لیمااتقریبا
 ینالرینآوتوبوساولماسایدی، سونرا اورمیه اوغورلو  چالیشمادابو 
 ،ینه بیر پول وئریبلرر شاگردئشوف دا،قیداولما نه ساریلیب، او دارلریئشوف

 .اونو اورتادا و یا دالیدا یئرلشدیرسین ،کی ک ایدیجیههایستاوندان 
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ون آوتوبوسو بو  آوتوبوسترمینالدا او  ساعاتبارات بیر نئچه 
اوندان بیر پول آالندان  دنردلریر شاگئدان سونرا بیر نفر شوفناقاچ جاسیندالی

و مومکون ائدن نومکومغیری بیر . تدواوتور ندهز صندلیؤسونرا اونو ا
 آماسین. یلهئبیلمیردی نه ا سئوینجدنتاپمیشدی،  دا یئرآوتوبوسزنه ؤابارت 

ونده اوتورماغین تصندلینین اوس ات بیر چارپایارد ساعؤاون اوچ تا اون د
  ئتمیردی.ا حیس هلهین یچتینلی

گئدن ـیبیدی و یولدا گلق ایرکن هامی اویاکئچ ـاؤتوبکرجی  اونالر
سی و یومهؤین بنتئهرا. اونالر الردیالر و ماشینالرا باخیرآوتوبوس

. بو الردییرت قالیرئکی فابریکاالرین قورولماسینا حلرین کنارینداجاده
زونده ؤالری انسانیوادسیز ااکولوب شهره گلن سؤت نفابریکاالر کندلرد

یران ئبو فیکیر لره ح  .دیکالرا ایش وئره جاون ،یئرلشدیریب ئجهن
 .الردیلریله دانیشیرـ بیرربیقاال هامی ـقاال

لردن . پنجرهلمیشدیقارا تام هاواقزوینه یاخینالشارکن داها  آوتوبوس
ده کائشی ،یبیهیه دیری پنجرهگؤزلرمگر  ونموردو،رؤگ کائشی آرتیق
الردان کندلرین کیچیک ق. اوزاالرا باخاسانقان یانان چیرااوزاقد
الرین چوخو داکیآوتوبوس ،روردو کیؤ. بارات گگؤرونوردوالری قآبادانلی
ین هبیر یئره دایانا بیلم ادا. چارپاییوخویا گئدیب یب،رینه لم وئرللصند

مکانی یا قدایانماا بیلمردی، هم ده یاتاینکی نهاو ا بیلمیردی. یاتبارات 
ئلی ردو و بونا گؤره ده بدوشو هئلینبلیغی اولمادیغی اوچون بوتون آغیر

و چاتماییب قزوین شهرینه  هله حالبوکی اونالر. یردییباشال آغریماغا
 .الرمامیشالشقاوزا ساعاتندان اوچ تئهرا

 حیسوزونو سولدوزا یاخیالشدیغینی ؤگئدیرکن ا آوتوبوساو،  آما
ً ائدیردی  جه تورکایله چایخاناالردا  هامی ،آذربایجانا گیریرکن ،. او خصوصا
الریندان لاحز ماؤ. اائدیردی حیسالریندا لاحز ماوزونو اؤا غینداندانیشاجا

یانی  ،قزوینه یئتیررکن ت داها یول وار.ابیر اون ساع هله دوغما شهرلرینه
 زاماننه  ،سنیالنیز بیر شئیی دوشونوردو: گؤره بارات یانه باشالیهاینجیم

یول گئدیب ، قالخیب اآیاغاورادا بیر  ،او کی، الرقجاساخالیا مااش
 .اونو یوخو کیریخدیرمامیشدی هلهدینجلسین. 

 حیس ندن سونراتیرهگ داوامدا بو دورومدا  ت یاریمابیر ساع او
یوال  قلیلاونو بیر قومسا ،رعتینی آزالدیبوون سآوتوبوسر ئشوفکی،  ئتدیا
دایانارکن  آوتوبوسسی گلیردی. هالرین سندردی. تکرلرین آلتیندا قومؤد
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 یهنمهئاهامیسی  ،یاتانالر دا اویانیب قچوخاالراس هسایچریده 
سو »تئز  ،نیبائ ق. بارات اونالرین چوخوندان قاباالردیرالشیحاض
ستورانین ئر اندان سونرایوی یرینلل. او ا  دیتالاراح وزونؤا ،گئدیب «باشینا

 .ش وئردییفاریس شوزونه بیر قیمه خورؤنوب و اؤایچینه د
وندن بیر قارا تیندن سونرا اوسئین ایله سوغا وشوخور ـاو دویو

ه چیخدی. او یائشی یبریده دایانمایهسونرا ایچ ایچدی. ا کوالشوشه کوک
ا غا قارانلیدبیر کنار ندانقاباغیچیراقالرال ایشیقالندیریلمیش ستورانین ئر

زونو ؤگ قدیم آتارات. او بو کناردا آجومدویاالرینا ؤز رؤا ،گئدیب
ا آوتوبوسرلر یسافوم زامانرسون نه ؤگ ،دان چکمیردی کیآوتوبوس

اون بئش  ـاون هله دیر. اوکجنهؤا دآوتوبوسر ئشوف زامانلر. نه کجمینه
 یینگؤزلرن قالدیغینی بیلدیینه گؤره ختیاوآوتوبوسون حرکتینه دقیقه 
یوخودا اوالن  قیاریمچیـ آاللر و یا کجوؤکیچیک ب رکیهزیللهالرا ققارانلی
بو  وزونؤیاالریندا اؤز رؤدی. او اآسیر قسلرینه قوالهالرین سقوش

اونون فیکرینده  بیری هئچبیلیردی، چونکی اونالرین  رین آیاماعتداج
داکی آوتوبوساو بو  الر.عالجینا )درمانینا( یاراقالنمامیشدی آزادلیقاوالن 

ریردی. او ئاونالرا آز اهمی ت و قتانیارا «بورژوا اردیخ»تی اماعاج
 ینیاسیندا اونالرؤر ،فیکیرلشیردی. اوا سینین اویانماسین«ایشچی طبقه»
 اآزادلیقالر یالرقیاراداجاگلندن سونرا  ونهتسی ایش اوس«ایشچی طبقه»

الری و بودالرینین آیاقحالدا یول گئدرکن  یفیکیرلشیردی. او عین
 آرتیقرالریندا مااقان د کی،آچیب و چکیردی  ـسیخیب  یلرینعضله

 اولموشدور.یوخ الری داها یر. اونون یانینین آغدوالنسین

 «باالجا اینجه آرخیدیم»نین «سکوییومرضیه ا»هردن بارات 
 «قارانقوش»ین لیعلیرضا نابد ، هردن دهائدیردیزونه زمزمه ؤشعرینی ا

لری لرینده کئچیردیکفاکولته بو شعرلری ایلهگیل سماعیلیشعرینی. اونالر ا
آیری بیر  . اونالرالردییازیب دیوارا یاپیشدیرمیش نده«یسرگیسکیتاب »

 آن. بارات هر الردییازمیش قاباغیندا یسینترجمهجا فارس رنگله اونالرین 
ال دولوردو. ی یاشگؤزلر مزرـ ایستهایستنین بو شعرین اوخویاندا «مرضیه»
 «درتلی اولسونوو ق گوجلوگرک » لشیردی کی،ی دوالندا عصبیگؤزلراو 
بو شعر هم اونالرین . «دیرلیمهگلمهاوستون اونا لر هیجان و حیس» دا یا
ده ، هم ائدیردیله تصویر کزلیؤچوخ گ یلرینمهتروانالرینین یولدا گئاک

 یارادیردی. دویغوو  حیسدرین  ن بیردهتیتر ینییهباراتین اور
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رلر یسافوم ،کی گؤردو رکنیاالرین ایچینده دوالشاؤبارات بو ر
نئچه دفعه  بیر قاورا یاخینالشمادان قاباالر. او دا شیبون یانینا توپاآوتوبوس

بیر نئچه  . اودولدوردو یالهاواو سرین  تزهسینی درین نفس چکیب و سینه
 ییردی.ی گؤزلهرئ. هامی شوفگؤردوون یانیندا آوتوبوسزونو ؤا سونرا آندان
اوچ نفر  ـکیمی ایکی قوشون باشچیسیر بیر ئدن سونرا شوفایکی دقیقه ـبیر

یرلرین ت   ،قوربان»رد قاباغا قاچیب و یر شاگئشوف لیردی وگدالیسیندا 
باشیال  یالنیزر ئسونرا شوف دئییردی.« ردیساغالم سیهامی .هامیسینا باخدیم
دانیشمادان قاپی طرفه   عالمتی اوالراق« یاخشیدیر»حرکتله بیر کیچیک 

ال قبیر بارماان سوروجو آت تونه اوس لرینیچی و آنجاقتویوال دوشدو. ک
اونون شاگرد دن هشمهیلونه سالدی. او ا  تصندلین اوس ،دن قالدیریبینچین

بیر آز رادیونو  سوروجوقویدو. ی چا تزهلیواندا  شوشهبیر اوزون قاباغینا 
دان «زارالله»سونرا  دی.ا بیلمهبیر یئری توت هئچندان سونرا ایاالرتدقو

دن بیر کاست «مقامی»داوود  ،پناه گتیردی. او لرینهتئز کاسؤاآلدیغی 
باشالدی. بو حالدا یه ئتمهله یاریندان شکایت اسهس قاو دا یانی قویدو. تاپیب

نین یوال دوشدو. داوود مقامی آوتوبوسلر. یلشمیشدیاونالرین هامیسی ا  
یارین دا یری ماهنیسی ب سی قورتوالندان سونرا اوبیرینجی ماهنی

او زارین ماهنینی الله . بارات بوباشالدییه ائتمه تکاییلیغیندان شسیزوفا
. اونالر یوال وئریردیدن چوخ اوستونلوک لرینتئکن کاسؤت تبیری ا  
 .دوشدولر

ر ئشوفـ آیاغا باشدان یتئیردی. بارات بیر کاسکئچ واون ساعاتگئجه 
ری هر داها ایچئدی. شوفده دینلهکیرلیسی ایله بنئچهرلرین بیر یسافوو م
لر. بیر ده یوخویا گئدیکتلییرلرین چوخو ساکیسافوم .یتدالری کئچیرقچیرا
بوینو ئتدی کی، ا حیسآنالردا . بارات بو دییا داقدانیشما هله ده سینئچه

ئره یر و بیر ییآخماغا باشالده ی گؤزلر ئدیر،ا قیورولور و بدنینه آغیرلی
سی دا هاوارینین هیدی. ایچا دهکیلمیا   هدایانا بیلمیر. اونون کمری د

 .الرین تکرار اوخویوردوهاوانین داوود مقامیکاست ده  شمیشدی.ایستیل  

بارات بیردن دیک آتیلدی. اونو یوخو کیریخدیرارکن بیر آن آز 
ز ؤینیب یوخودان اویاندی. تئز اکسخیالن حالدا دییی .خیلسینیقالدی ی
یا ی کیمسه باشا دوشوب اونون یاتماسین ،رسونؤگ ،باخدی کی اطرافینا

گولور. ردان باخیب التورانبیر نفر اونا یاخین او ،کی گؤردویوخ. او 
 دیچالیشیرده گولدو. بارات چوخ کاونونال بیرلی، بارات دا اونا قاریشیب
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ت اون بیر اساع هلهگئدیردی.  یاواشچوخ  زامانیاتماسین.  ،کی
ا باشینا صندلین قیراغیند، بییدهنین یانینداکی صندله اولمامیشدی. او پنجره
داکی ققیرا آماباشالمیشدی.  یهاونون یانی اینجیمه یئنهبیر یئر دوزلتدی. 

 یهبئش دقیقهدن بارات بئش دقیقه ،بو امکانی یاراتدی کی قیه دایانماصندلی
 .اویانسین نیبالهوش

دا  ماغی بیر آزراوتوکله رمئطرفه و اوـطرفه وب یآغیرلیغیندایم 
 هله ائتدی. داوام بو حالدا ساعاتایکی بارات شدیریردی. التاراح اولسا بئله

میشدی. بو یاخاالی. یوخو اونو چوخ قالیرددان چوخ یولو ساعاتاونون آلتی 
دئدی رد اونا یاخینالشیب یر شاگئشوف ،یدی کیااویانمانین ایچینده  ـیاتیب 
 رد نفرین ایچینده بیر یئر آچیلیب. اونالرینؤدالی صندلده د ،گل» کی،

رد ؤ. دالی صندلده دقورتولوردودان قبوغولماسانکی، بارات . «یلشایچینده ا  
آما مازدی، راوتو لره ایدیفته ده وئرسوم هئچنفرین ایچینده عادی حالدا 

 .یدیا درماناوچون  ایندی اونون راحاتلیغا چاتماغی

، ونده اوتوروبتصندلین اوس قرد نفرین ایچینده یومشاؤدا دااور
، دایانیب گؤرهیئره دایانیب و ایکی طرفینده ایکی نفر اوتوردوغونا  قیومشا

یاتاندان  ـایکی دفعه اویانیب  ـیاتدی. سونرا بیرت اراحت اایکی ساع و
رد یاریم ؤد ساعات .الردییه دایانبحانهوشهرینده ص «خوی»سونرا 

الرینداکی قانی آیاق. گئدیب میردیایسته کدوشمهله چوخو رلرین یسافوم
دوشدو و تئز سو باشینا گئتدی. ین بارات ایسته دانغی آهللماجریانا سال

اونون ئین بارات سینی ی«مااخ ـبال»ستورانین بیر دفعه ئداکی ر«خوی»
فارش یو ایکی چای س «مااخ ـبال»یه بحانهوه بیلمزدی. صکئچدادیندان 

 یالرینآیاقیب دا بیر آز یول گئدهاواسرین ، چیخیب ندن سونراوئر
 قدرجانی بیر ده هم  ،میشدیچیه گلنده هم یوخوسو قایرهایچتدی. لشایوم

 .شمیشدیراحتال

 ،یشیبیه. بارات تئز یئرین دائندیر یسافوایکی م ـدا بیر«خوی»
 ،میندی کی هر دیمساف تزهایکی  ـت یئر تاپدی. بیراپنجره یانیندا بیر راح

چونکی اونالر  ،دیهوئرماهمیت  یناالرقدا اوتوراجااهاراونالرین بارات 
 شینزل گونؤ. بارات گالردیقدا اوالجاآوتوبوست ااوچ ساع یالنیز

چاتانا کیمی یوخویا یه اورمیه ین ایکیسینیساعاتباخا اوچ  ـچیخماغینا باخا
دی. ای سو ایچیم کیمیئتمک دن سولدوزا گاونون اوچون اورمیه گئتدی.

بادال گئدیردی. اونا دال دایممینیبوس ده هم  ،آوتوبوسدان هم ااور
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الرین بیرینده یئر اولدو. او بوسمینی الرین ایچینده یوخ، بلکهآوتوبوس
سولدوز یولونو  ـاورمی ه ت یاریمابیر ساع یب،کیچیک ساکینی قوجاغینا آل

 ،بوراالر داها چوخ سادهچاتماسیندا دان بورا نتئهرا. اولدومینیبوس ایچینده 
زونو بیر ؤصوصاً مینیبوسون ایچینده اوگلیردی. خ ت و کند کیمی نظرهیساک
 حیسکیمی شخص نه گلمیش بیر موحیطیدان بیر ساده کند قیوک آبادانلیؤب

داکی ا. اورائدیردیس یغریبه ح وزونؤ. او مینیبوسون ایچینده اائدیردی
تانیش  قدرسی بیر ینین قیافهسنئچهتانیمیردی. بیر  یبیرین هئچالرین آدام

 .یدی کی سولدوزدان چیخمیشدیا وز ایله یاخینققگلیردی.  بارات دو

الرین باشی داغ هلهه باخیردی. لرؤلرا و چلالیو دایمدن او پنجره
الری قیشین آغاج. باغالرین ایدی سویوق هاواده کیدی. ائشیا دولو قار

چیخمیشدی.  تزه ـتزه گؤیرتیسویوغوندان اویانمامیشدی. یئرلرده بیر آز 
هر یئر  ،کی لشیردینسان فیکری. اه چارپیردیزؤلر گالرا باخاندا سبزهقاوزا
 قتورپاقیزیل بویاسینا چاالن الرین دی. بارات بیر طرفدن داغیاشیل
الرین باشیندا قارالر اونالری داغ یمیشدی. قیزیلحئیران ائتلری اونو رنگ

نین هاوالده ؤنین دالیندان چدیردی. بارات پنجرههبیر قوجا بابایا بنز
 .ائدیردی حیس ولوغونسویوق

 نیییدیهگ «ایالنلی» نهایتسونرا ندن کئچکندینی  «دول دیزه»
حالی اولوردو. ااو بیری طرفی سولدوز م ینینیدیهگر. ایالنلی لکئچدی

. باجاالرین بشییئرلهینده تهداغینین ا   «خان طاووس»کندی  «ستانیبال»
چوخ رنتی او بیری یئرلردن ؤیستاندا گیو چیخیردی. بالتتوس هلهسیندن بعضی
سئوینیب و  دنرمهؤغی گللییاشی ،دندیقت گؤسترمه سببینه. بارات ایدی
 رعتیودی. مینیبوسون بو سرآختاری یی(قار چیچه)« نوروز گولو»ده یئر

سونرا  ،«قشیرین بوال»مزی. بیل گؤره واو نوروز گولون ،کیایله، البتته 
مینیبوس . لردیکئچبیر گلیب بهبئله او بیری کندلر بیرو ها  «یدر آبادئح»

ین دا باراتاکندینه گیردی. بور «آغ طوله» ،یبکئچاوچ یولو دا 
 یعم قآچارا یینگؤزلرردی. بارات یقوهومالریندان چوخو یاشای

. مینیبوس دیه بیلمهرؤگ یبیرین هئچآختاریردی. اونالردان  یالریناوغالن
دن بیر آز چوخ سونرا مینیبوس ندی. اون بئش دقیقهلالسولدوزا ساری یو

یب و سولدوزون اصلی خیابانینا گیردی. بارات کئچفرمانداری قاباغیندان 
 یئردهائولرینه دا اورادان  کی، یانیندا دوشدو «شهربانی»، قالخیب اآیاغ
ه نلوارینین کمریالی شاو بیری ا   ،لیله چینینه آتیببیر ا   چانتاسینیسین. تگئ
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ائولرینه ساری  قبو تایا باخاراـ تای  تاخیلیب. یولدا او ایله باش بارماغی
 .یگئتد

 ،روردو کیؤکیمی گ «ریئمیسولشویک کوب»زونو بیر ؤبارات ا
اونون  یه گلیب.ائتمه کالبی رهبرلیینقیشهره ابیر دن کیچیک مرکز

ریدن ایپ هایچ سانکی،ی رینلزؤلیردی. گهردی. باشی گیجیییرگیجگاهی آغ
 چانتاسیلوغویال نوغمغرور بوتون یور ـر. او مغرورلچکیردی بییباغال

یدی. ا دن شیریننههر بیر  کچینینده ائوه ساری گئدیردی. همیشه ائوه گلم
یردی. بارات ائوه یهبنزیه هبیر اوشاغین آناسینین قوجاغینا گلم کائوه گلم
تسلیم اولماسی کیمی درین بیر دینجلمه ده زونو آناسینین الیالسینا ؤگلرکن ا
 .ائدیردی حیس

 ،روبؤگ یبیر نئچه نفرقونشوالریندان  قبارات یولدا گئدرکن اوزا
 ـباجی  کیمیدی.  همیشه کی چاتده ائوه  یئنه ، نهایتاونالرال سالمالشدی

ر. لمیشدییمان و رشید گلمهئلوس هلهروشدو. ؤگ ـپوشوب ؤا یالالرقارداش
سینین دن آنای. بارات یئتیشمهکدجیهبایرامی سولدوزا گلمه فیروز دا

لری قازماغا باشالدی. او کی کردیهریندللینه آلیب و حیطئلی ا  بشیله یفاریس
. اونالری ئتسینر ائوئچـ تپ ، لری قازیبکردی ،ایکی گون یاریم چکدی

 کاکمگؤی )سبزی( لر سین. کردیتالری صافالقتورپاسونرا  ندنیهتمیزل
یوک قابار ؤی نئچه یئردن بلرلین دا ا  یدی. باراتا ریاوچون حاض

رینی یارا لل، گرک ا  ئدینا هماییح «سیندنلر طبقهایشچی»دی. چالمیش
 .رالسینیحاضماغا اول

ده کشیئبو نئچه گونده ا ،او دی.قی قیسا اوالجالرلیین بو تعطبارات
بیری یولداشالریال  اوین نوروز، فیروز، بایرام، زیاد و زامانچوخ 
دا  ین دانیشیغیگیلبارات. لردیای نداتئهرااونالرین هامیسی  ،یردی کییرکئچ

اویانیش یاراتماق ه دایچینخالق رات و ون تظاهیلیرکئچکی دهاونیوئرسیته
چوخ دان لرین آیدینالشماالرینمیللعویدی. فیروز سولدوزداکی محاققیندا
دانیشیردی حاققیندا لری خی اط ایشچی چی ورکؤ. نوروز چوخ چردیدانیشی
 دینلیق و اویانیشیآو اونالر ایچینده یاخین ایلیشکی قوروب ال اونالر ،کی

آتدان  ـآتدانواخت چوخ زیاد ن دانیشاچوخ آز لردن بو مسالهر. یارادی
لی مهربان و دوشونجه. اونو هامی ایدی اوخویاردی. بایرام دا هامیال دوست

 .ردیایبیر اینسان تانی
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خالقین آراسیندا نئجه آیدینلیق یایماق حاققیندا اونالر سولدوزدا 
سینه اونیوئرسیته «تبریز». بارات الردیپایالشیری لریندانیشیب و دوشونجه

ده اورمیه اورتا مکتبی ،تانیمیردی. او ونوچوخن یلراؤیرنجیگئدن 
میشدی. بیلمهاخیندان تانیش اوال ایله ی اوخودوغو اوچون اونالرین چوخو

ی لراؤیرنجیکی هدتبریز آرتیقفیروز و بایرام اوندان  گؤرهاونا 
 ،کیباشا دوشوردو الریندان دانیشیقین ، فیروز و بایرام. باراتالردییریتان
نداکیالر کیمی تقریبا تئهرای ده لراؤیرنجیسینین اونیوئرسیته «تبریز»

اونالرین چوخو سولدوزون یدی. ا وارلری مئیلهامیسی سولچولوغا 
ده هم  ،لرین ایچینده هم اویانیشالری اوچون اورادا کندلیقکندلرینده اولدو

 دوکتور»سولدوزدان ر هله لفعالیت . بوالردیتشکیالت یاراتماغا باشالمیش
  دییی شرایطده گؤرولوردو.ندانینی چکیید زب  ا   «افشانی یغت

الری تکمیل اولدو. اونالرین بایرام ،لریمان دا گلدیئلورشید و س
الری لر. اونالرین قوهومائولرینه گئتدی الریبایرامی قوهوم گیلبارات

بایرامی شانلی توتدوالر.  کی کیمیلر. اونالر همیشهاونالرین ائولرینه گلدی
چوخ  کدنرمؤگ دهبیر داها بایرام کیمی بیر تعطیل یالرینقوهوم اونالر ،ال بته

رینه باش ووردوالر. الرینین ائولچوخ قوهومدها لر. اونالر سئوینیردی
ده کله بیرلیرشید چکیندییی اوچونن کدگیلین ائولرینه گئتمبارات اولدوز

میردی. بیل ینه باخاگؤزلراولدوزون  هلهاورایا باش وورماغا گئتدی. او 
ماسینا باخمایاراق، شت دانیاقیزالرال راح یبده بو قدر اوزو آچیلاونیوئرسیته

 .دیباشالییر یهیونمهؤی دیهرنده بوغازی قورویوردو. اورؤاولدوزو گ او،

ویک ئلشوب»یرنمیشدی. او بیر ؤا حیاتداناو آیری بیر درس  آما
یی اوچون دیهایست قتینین آزادلیغینا چالیشمایللز مؤا کیمی «ریئمیسوک

. ده سوستالدیردیموباریزهبو شق اونو ئع کیچون ،زدیبیلم ق اوالیعاش
چوخ  دابو یولسئچدییی . او ردییه بیلئضربه ی لیقالتاراح زوندنشق اوئع

سیز اوال ز ـ پئشهیسایششیب، البا قاریینقیدن انی بیتیرمهاونیوئرسیتهگومان 
بیر اون   بیلمزدی.بی اوالیصاح کائشی ـمز و ائوبیلنه هولئاو اندا او بیلردی.

ا بیر نئچه کلمه دانیشایله  ندن سونرا بارات اولدوزکئچاون بئش دقیقه ـ 
 بیلدی.

نین توتوالن دسته نداندارالریهاواسینین دسته لرفداییسولدوزداکی 
 هادا و گؤرونورده ک. اونالر چوخ آز ائشیلرئتمیشدیآزاد ا یتقریباً هامیسین

ز ؤ. همیشه ائوده و یا گالردیدانیشیر آز گؤروشوب ایلهت اماعاج
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یوک ؤب قوشونون. سولدوز سولچوالر الردیالردا دوالنیرقندان اوزایقاباغ
 ییکولهبیر  ،ز کیمی کول آلتیندا یاتیبؤک ،کی رنموشدوؤد خلوونااسبیر 

 الرداغچیاو  وردو وتئز قورتول لریتعطیلین لر. باراتیردییهزلؤگ
 امینارقپرو قداغچیلی کلیبیر هفته «ماسوله ـزنجان »سی طرفیندن کومیته
الری ، نوروز و او بیری یولداشدی. فیروز، بایرامای لینمهؤنا دتئهرا گؤره

 .لرنسونؤنا دتئهرا یاخین گونونهسیزده  کی، الردیسولدوزدا قال

نا تئهرا، وز گوندن سونرا سولدوزدان چیخیبققدو یا یزککبارات س
کس  هئچزدان سونرا ورموه، کی گؤردوائوه یئتیرنده  ،لیبهندو. او گؤد

 نگونوچاتان یه گئدیردی. او نمویوب. او دا کی ادارهؤد دننلریلطبایرام تع
الر آوتوبوسده ت اون بیرارالدی. اونالر ساعیینی حاضسکوله یسحر

دا ائولرینه ساعات آلتییدی. او سحر تئزدن ا وار الریرمینالیندا قرارئت
رمیناال یئتیردی. بوتون ئزونو تؤا ن آالندان سونراغوولونغیور چاتسایدی دا،

 .لردییا الری اورادایولداش

آخشام نه کیمی هدگئشهرینه  «زنجان» ،ا مینیبآوتوبوساونالر 
 «خاتونو»ئننده اونالر ادان آوتوبوسرمینالدا ئرد اولدو. زنجاندا تؤد ساعات

اونالر . وشولدواونالرا ق ندی، اوراداای زنجانلی ،لر. اوگؤردورمینالدا ئدا ت
 ئدیب،رایه ایمینیبوس ک»لر. سونرا بیر دیئگلدین د خوش ،ل وئریبا  

یه قدر بارات فیکر یر. ایندالچاتدیه نشهردن کنارا چیخیب کندلرین بیری
تام  ،کی گؤردواو  دیر.چوخو فارساهالیسینین  زنجان ،کی ائدیردی

 ر.ترسینه. زنجان اصلینده بیر تورک شهریدی

 ،براهیمیا ،نده اسماعیلیهایست قدانیشما ایله هالیکندلرده اونالر ا  
نین اکثری هالی. ا  الردیدانیشیر وگئدیب و اونالرال تورک و یا بارات حمید
بیر نئچه ایله گئدنده  یب سیراسئویننا گؤره بو گیلباراتبیلمیردی. جا فارس
اونالرین یسین. هوالغینا دق هلرین دکندلی کی، ماهنی اوخودوالر جهتورک

بیرینجی یئرده  النداقارا هاوااونالر آخشام  الری یوال دوشدو.رواناک
 .لردیتهایس قنی اورادا قالماگئجهوب اوتور

لرین ولگ تزه ـتزهیشینده ی و باهار فصلینین گلللییزؤطبیعتین گ
کی کیمی باراتی و اونون ده همیشه یئنهالشماسی لیی و یئرلرین یاشسآچما

 ـ یال دولدوراهاوا تزهلرینی اونالر سینه سئحر ائتمیشدی.الرینی یولداش
ری ده لللرین دیلیدکن لر.گئدیردیـیبکئچدن او بیری کنده دولدورا بیر کند

 وین یاخینلیغیندا بوتون تورکیشیردی. زنجانهخیردا دـکند خیرداکندبه
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 ـدیلی  اونالرین دیلینه قاریشیردی. بیر «گیلک»گئده  ـ، گئدهالردیدانیشیر
یول گئدندن سونرا  یب،کئچ نینده و کندلردیتهالرین ا  ایکی گون داغ

آرتیق لر لیدکن  سونرا کئچندناو بیری طرفه  ،الرینی آشیبداغ «رزولبآ»
ر اونالرال الاوشاقمالدان اوالن یسمتده شی. بو قالردیدانیشیر جهگیلک

 کیچون ،او دانیشا بیلمیر ،یردی کیئید «نورعلی»لر. ردیییهایست قدانیشما
 .الرردانیشی جهدی و بونالر گیلک«مازندرانی»لری اونالرین لهجه

یب یوتاالرینی توپالب آغاجنین سویوغوندا یوغون هاوانی گجه اونالر
اونالرین جانینی تکجه . اودون ایشیغی الردیریاود قاالی لو اوجا بیر تونقا

بیر معنا وئریردی.  باشقاسینه دا اونالرین گئجهسویوقدی، بلکه ریمقیزدیر
لردن قیزارمیشدی. اونالرین دان و یول گئتمهسویوقزلری واونالرین ا

 الریقدان قیزاریردی. اونالرین دوداسویوق ردنالرینین اوجو دا هبورون
 .یردییالدان چاتسویوقبعضاً ده هم  ،دا هم قیرمیزی اولوب

ز کؤقاباغیندا  وولوآدان قیزاران اوزلر ایندی گئجه اودون سویوق
نالرین هامیسینین ردی. اویاوینایده کلرله بیرلیعلهؤو ش رکیمی قیزاری
غا باشالمیشدی. اونالرین مااایشیغی آینا کیمی اوینآولووالرین اوزلرینده 

الرین . اوغالنالردیمیشماایدی کی دارا لرگون یالرینبیری باش هئچ
 قیزالرین آما گؤزه چارپمیردی.ا اولدوغو اوچون چوخ سلری قیتوک
اونالرین چوخو هرچند کی، . گؤرونوردوپریشان  آرتیق الریساچ
 .الردییریدستمال آلتیندا باغالده  هردنرک و ؤب یلرینتوک

نمیشدی. الکیمی دالدان سال کروؤلری اوزون و هخاتونون توک
 ،، او سیخ چکیبدا رولموش اولسایدیؤو ه قاونون باشی نه قدر ده داغینا

دوزنلی  دایم باخیمدانلری بو باغالمیشدی. اونون توک برکدالدان اونالری 
 قسی ده یومشاهیدی و سا بیر قیز ق. او آز دانیشاردی، اوتانجاگؤرونوردو

 اوزوندهخاتونون  ونوولآ. سیغالالییردی یالرینقوالقین کیمی بارات رمخم
دولو و قان  ینینالردوداقو اونون باخیردی سینا مااقیزالر کیمی اوین قاراچی

ب یتعص  وسونرا بیر گوناها باتان م باخاندان آنزی اولماسینا بیر یکیمی قیرم
دن کرمؤخاتونون اوزونو گ وزونؤریب داها اهندؤسلمان کیمی اوزونو دوم

ن یاخین دا ا  ققاباغا آپارما لریزونه ایشؤ. او خاتونو اائدیردیمحروم 
 باراتینکیمی اونا طرف جذب اولونوردو، اقنیت الریندان بیلیردی. میولداش

اونون  آمادی. یاواشالشیرالریندان دانیشیقاونون  سییونمهؤینین دیهاور
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 کو ائولنم قق اولمایاو بیر دفعه عاشکینیردی. چدان قینه باخماگؤزلر
 .سینی کنارا قویموشدومساله

 لر،یدیسهسئوگی بسلهلرینه ـ بیرربیبیر اوغالن و بیر قیز راالردا او
بیرـ  نینهامی اونالرین ایکیسیو  سی ایکی طرفلی اولسایدیسئوگیاونالرین 

لریله  بیر ـ بیر، اونالر بیلندن سونراماالرینی باغال اورک لرینه بیر
زو ؤلر. اونالرین شرایطینده او فیکرین ادیای شمالیرالیحاض یهائولنمه

لرده شقی اورکئع لرگئرچکلیکیدی. ای بیر دوشونجه لیوک مسولیتؤب
  بوغوردو.

رصت تاپاندا بو ودانیشماغا فال زو یول گئدرکن باراتؤخاتونون ا
کی ین ایچیندهالرداغچیو  لریحرکت فاکولتهبوتون رلندیریب یدهرصتی وف

حاققیندا لر و حرکت فیکیرلر ن سیاسیکئچ توپلومدا نهایتالر و داورانیش
ز ؤا ،کی یچالیشاردچوخ  وئریب، یرهین فیکرینه د. او باراتالردیدانیشار

ه یاخینالشاندا بیربیرـ. اونالر اؤلچسوناونون فیکیرلریله  یلریندوشونجه
، قزونو ساخالیاراؤحالدا ا ییردی. او عینالری گولومسهقخاتونون دودا

تئز  آندی. اونون اوزونون رنگی بیر چکینردان قینه باخماگؤزلرین بارات
اونون هردن ردی. بارات ایدیعادی حالینا قاده  آن ایچیندهقیزاریب، بیر 

 .ائدردیس یسینی حیونمهؤینین دهاور

نیزینین و ماسوله هالرینی آشارکن اونالر خزر دداغ «رزولبآ»
نی ایندیه قدر ماسولهلری چیرپینیردی. شقینه اورکئین عیهرمؤسینی گقصبه

شونده ؤبو قصبه داغین د ،میشدی کیتشیئگیلدن ابارات نورعلیین رمهؤگ
بریت ی. ائولر کردیبیری ائوین حیطی و، اوتلیب. هر ائوین دامینین اوسهدوز
ر لطو حیلر کوچه آما، لرتیکیلمیشدیونده تلرینین اوسـ بیرربیکیمی  توسوقو

 .ودورتالرینین اوسداکی ائولرین دامآشاغی

ن کئچلری حبتؤالری و صدانیشیقداغدا و یولدا گئدرکن اونالرین 
 یدی. اونالر داها چوخا وار خیردالیغی آرتیقایله نسبت داها درین و داها 

. الردیدان دانیشیرقه اویانیش آپارمادیدیب و اونالرین ایچینیآ خالقی نئجه
 ،کی الردیندان دانیشیرتاریخی رولو گوجون «اؤنجول»بیر  راونال

. اونالر لرلی ایدیایفا ائتمهو اونالر او رولو  رینه دوشوردواوزهاونالرین 
ینین ایچینه لراؤیرنجی اونیوئرسیتهاویانیشی بیر دفعه داغدان بوتون 

 نئجه  ن ایچینهخالقیبو اویانیشی ایسه لر، ایندی گئتیرمیشدی
 .الردیدانیشیر نادالرینقآپاراجا
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الرین بیرینین ده داغ یئنه، الردیالری آشو داغلری اونالر دره
داها مقصده  ،لر کیلر. اوندا بیلدیگؤردونیزینی هد «خزر»باشیندان 

و اونالر تآشاندان سونر آخشام اوس یالرل داغی. داها بیر گون کامالرچاتیب
 نیظاملینیب و هلشونده سرهؤ. ائولر داغین دالرچاتدیسینه قصبه «ماسوله»
. بارات یول گئدرکن لرشیبیئرلهونده تاوس ینینبیر ـ بیرشکیلده  ولودوز و

 هاوا. تسینونده یول گئتاو بیری ائولرین دامینین اوس ،قورخوردو کی
. لرئتدیده تماشا اکده هامی بیرلی«ماسوله». گونون باتماسینی لیردیقارا
اوخویوب و  ،چیبای ـب ییئی ،یشیریبباورادا  ،بئدیرایه اینی بیر ائو کگئجه

 .لردییلینمهؤنا دتئهرا.  صاباحینا اونالر الردیسونرا یات

. الردییله برابر اویانیب قالخش ابح اونالر گونوص کیمیکی همیشه
 قالری قیزماجان، یبئلرین یبحانهوص ،یویوب یاونالرین هامیسی اوزلرین

سینا آشاغیکندین  ،یوال دوشوب رالر. سونستکان دا چای ایچدییاوچون بیر ا
اونالر یولدا اوالندان  ا یاخینساعات. بیر الردینلالاصلی جاده طرفه یو

کیرا بیرباشا  سوروجوسو ایلهو اونون  ئدیبرایه ایبیر مینیبوس ک سونرا،
اونالر  ،دی کیه. چوخ چکمالردیچنه وورماغا باشال ائتمک اوچون
نا ساری تئهرا یزلرینؤالر ادان سونرا اوندانیشیقبیر قیسا  .الرراضیالشدی

ایدی و  بوس اونالرین اختیارالریندایمین بیرباشالر. بیر داها گؤردویولدا 
. اونالرین ماهنی الردیباشال بیر اوخوماغابهبیر یبوتون ماهنیالرین
الر لو ماهنیولوآ و «البیینقیا»الشمیشدی. اونالر داها نوغدفترلری داها دول

ین یولداشالرینین الری دا باراتماهنی وتورک اوخویوردوالر. اونالرین
  دولغونالشمیشدی.له داها یی ابهمؤک

داها  یب وئیی ،، اوخویوبحاضیرالییرالر اونالر دانیشیب، پالن
سینین کومیتهداغ  گیلبارات. الردییات لیبهبوسون ایچینده بیر آز دا دینجمینی
 دن خبرلری اولسونهر نه لره عایدنکئچالری اوچون قالری اولدولمسئو

نا تئهرا گیلبارات ایلیشکی قوروردوالر.دانیشیب و  ایله هامیدئیه، 
اونالرین بایرام ، آچیلیب اونیوئرسیتهکن، ایکی گوندن سونرا چاتار
 .یردییی باشاللرسردکی ن سونراندلریتعطیل

چوخ  ،الری نظره گلیردی کیالسیبو ایکی آی یاریم باهار درس ک
 لراؤیرنجیده اونیوئرسیتهداغدان  یلرینحرکتده  گیلبارات جک.سوره

ً خالقینایچیندن  لراؤیرنجی هم دهایچینه،  لر یاشایان ایشچی ،، خصوصا
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دا اونالرین قلری قاباغا آپارمالر. بو حرکتردیییهایست یایماقیئرلره 
 اولوردو. مکداشلیقا  لر آراسیندا فاکولتهایچینده بوتون  اونیوئرسیته

و  سیلنمهد تیالرین شسطین آراسینداکی ساواشیلیف ایلهسرائیل یا
یه طرفیندن بیر کندده بیر هفته ایسرائیلین  «ر عرفاتیسای»سطینده یلیف

لرده اونیوئرسیتهره اولوب و ساواشماسی بوتون یحاصویاخین م
 هماییدن حسطینیلییوک چیخیشالردا فؤو ب چیخاریبیه یی ائشلراؤیرنجی

ین لراؤیرنجی ائتمکیلی محکوم ائسری. بو ایب چیخاردیتیرگیه ئتمها
سینده اونیوئرسیتهین گیلبارات، اونالر ریبهتسؤگ گوجونو مکداشلیقا  

اونون  ،عار وئریبوشه قارشی ژیمینئر «شاه»حالدا  یله عینکبوتونلو
 .الردیباشالیه مههتایس یسیندئوریلمه

 ن کیمیعار وئروشقارشی ژیمینه ئر «شاه»کی، لر اونالر بیلیردی
. بو حالدا اونالر قسی بیر اوالجایولمهؤسی و اونالرین دکولمهؤین تقاردالر
 «وینئا»بیری طرفینده  نین اوهسینین قاباغیندا درهفاکولتین گیلبارات

 الرا دستکمحبوس «سیاسی»ریب اورادا اوالن هندؤز دؤندانینا ایز
زندانی ) الردیآزاد اولمالی  الرمحبوسلر. سیاسی عاری وئریردیوش

بوتون دره  ،لر کیله نعره چکیردیئاونالر ا سیاسی آزاد باید گردد(.
سینی هاونالرین س رینالمحبوسندانداکی سیاسی یز و یردییهتیتر
 لر.ییردیسیندن آرخایین اولماق ایستهمهائش

یینی بیلدیکلری جههاون بئش دقیقه چک نینسیالرین گلمهاردقاونالر 
 ـاردالر گلنده اونالر قاچیبق. الردیندن سونرا داغیلکئچاون دقیقه اوچون 

ا مجبور غقاچما، یبئیدن باتون یلراؤیرنجیلر. بیر نئچه عادی گیزلنمیشدی
بارات  لر.لده ائتمیشدیاوغور ا  یوک ؤده بیر ب یئنه گیلباراتاولموشدوالر. 

سئچدی. اونون  روبؤو گ«نوروز»ین ایچینده لراؤیرنجی قاتیالن همیتینق
 .لیردیهقالخیب دیک کرهعار وئرودا شقراغیندان قابای یومگؤزلر

بارات اونالرین اوندا  ه گلمیشدی.گیلباراتنی او گون نوروز گئجه
لری اونیوئرسیته. اونالرین ائدیردیتعریف  یمیتینقن کئچسینده اونیوئرسیته

نین ایچینده اونیوئرسیته لریمیتینقشهرین کناریندا اولدوغو اوچون، 
 میتینقکی لریندهاونیوئرسیتهو فیروزگیلین  هوشنگ ،ناصیرقالیردی. 

عار ودسته ش ـالردا دستهقورتوالندان سونرا اونالر خیابانا چیخیب و خیابان
 .الردییریه باشالیهوئرم
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 ولومونؤا ین«شاه»اولوب و  میتینقالردا خیابان یئریندهشهرین نئچه 
هامیسینی  ینمیتینقعارالر وئریلیب. بو وش سی حاققیندامههایست
 لر. اونالرین ائولریندهیردییؤنلد لراؤیرنجیلری اوالن مئیل« سولچولوق»
سینده بارماغی ائتمه داوام ئجهو ن سییؤنلتمه ینینمیتینقنین اونیوئرسیتهرد ؤد

 .لرائدیردیخبرلری گئتیریب آنالیز  ،یدی کیا وار لراؤیرنجی اوالن

باراتا  «علی»آرام اوالندان سونرا بیر گون  اونیوئرسیتهنئچه گون 
بئشی اون دقیقه  ساعاتیندا آخشام باشی نمئیدا «جوادی ه» ،خبر وئردی کی

 یمیتینق. اونالرین کجعار وئریلهوالرین یانیندا شیوه ساتانئمنده کئچ
. سونرا جکسورهیندا اون بئش دقیقه نمئیدا« جوادی ه»ینده ئیوزقین نتئهرا

 حت الر. اونالر کجنه گئدهیائو، ندا هامی داغیلیبسونوبیر کیچیک خیابانین 
لری اورا گلننماغین قارشیسی آلینسین دئیه، یارا وبههشهامی بیردن گلسه، 

 .لموشدولرؤلره بدسته کیلاوچ نفر

اوراالری  ،یبدالرینا گئقچوخ اوزاجنوبوندا بارات شهرین 
نمه اونون اوچون ؤال اوراالرا گئدیب و اورادان دآوتوبوسدوالنمامیشدی. 
ساری  مئیدانینا «جوادی ه»بیرلیکده یلدی. اونالرین اوچو ئیچوخ دا راحت د

. گؤرونوردوآرام  آرتیق نمیدااونالرین ایچینده حمید ها آما لر ده،تسهگئ
ین میتنیقلیس وپ»یردی. یهالری دا تیترآیاقیونوردو و ؤی دیهاورین بارات

داها  ،بارات بیلیردی کی «؟سن نه اوالرا، گؤرهاونو توتسبیردن ایچینده 
 دؤولت ،. او بیلیردی کیقشیب و داغیالجاییهبوتون د حیاتیاونون 

 ،باشالمیشدی ییندهاورهز ؤ. او اائتمیررحم  الرامحبوس «سولچو»
ینه یهاور قدربیر  کی،زونه اوخوسون ؤزو اؤا الریندانماهنی «قهرمانلیق»
 .وئرسینوج گ

 یلیونان «میکیس تئودوراکیس»ده یله بیر شرایطؤبارات ب
ی یفیلمه دوزلتدی (نظامی حؤکومت) «کومتؤححربی »ن صنعتکاری
و آهنگی او ب آما. چاالردیمک اوچون وئروج گزونه ؤا موسیقینی

ی ئونق» ،زونون قاباغینا گلیردی کیؤلری گفیلمین صحنهچاالرکن، او 
ولچوالری سه ئجلر نکومتؤینده اوالن حسهماییریکانین حئدا آم«ریکائآم

 ایدی الری بوچونکی اونالرین باخیش .لررلدوروؤا ،ئدیبشکنجه ایتوتوب ا
گوج و لر باراتا بو صحنه. «لموش سولچودورؤبیر ا ،یاخشی سولچو» ،کی

 قارشیالشماغا لرلهگئرچک یسینوئیرمیردی، بلکه اونون روحی هتپر 
 .یردییرالیحاض



118 
 

لر. میشدیتاورایا گئ بیرلیکدهشکین یسماعیل میبارات، حمید و ا
ندن سونرا دوز واختیندا اورادا یرن ؤا ووتوبوس یولونآنوش ؤاونالر د

اونالرین دی. ای الریزامان کلر هامیسی ایشدن گلم. ایشچیالردیتوپالن
یوه داشقاالرینین ئ. بارات مالردییوه و سبزی آلیرئچوخو ائولرینه م

یاالندان  ،روردو کیؤگ ییولداشالرین اونیوئرسیتهز ؤآراسیندا ا
ختیندا ا. دوز والردیلرینین اوزلرینه باخمیربیرـ بیر. اونالر الردیدوالشیر

ین گیلباراتباشالسین.  میتینق ،کی لرییردیگؤزلهی نفره یاخین للا  بیر 
 .باشالمیشدییه یونمهؤلری داورک

 ایلهالشیر. بارات بیر آن حمیدیققارانل ا یاخینسرین و آخشام هاوا
اونالرین اوزلرینده قان رنگی  گؤستردی.ق ت یه دونن اوزسماعیلییا
 قطعیتلهدان حدس ووردو کی اونون دا اوزونون رنگی ا. اورونموردورؤگ

لر. ائدیردی وئریوه آلئم قاوجا دانیشارا ـزلری اوجاؤماعت ااقاچیب. ج
دن یورولوردو. کزمؤزو ده دؤا رکدهگؤزلهالرین ز یولداشؤا بارات دا
دن اوزون نظره سی بیر دقیقهلر هرهگئدیردی. ثانیه یاواشچوخ  زامان
 .گلیردی
. ایکینجی الردیباشال یهعار وئرمهوش بیرلیکدهبیردن اوچ نفر  

یانینا  ینینبیربیرـلر. اونالر هامیسی وئردی بیرلیکدهلی نفر ا لعاری وش
ک و ولر ش  . ایشچیالردیباشال یههعار وئرموده شکبیرلی قتوپالنارا

ه گلیردی کی بئله . اونالر بئله نظرالردییرتله بونالرا باخماغا باشالئح
لر. میشدیهمتائشی یعارینوش «لوم اولسون بو شاهاؤا» قروپونآشکار بیر 

. اونالر الردییا باشالبونالرا تماشا قنی و سبزینی بوراخارایوهئهامی م
 یهوئرمهعار ووئره اون بئش دقیقه شـعار وئرهوده شمسیر لریئتدیکتعیین ا
  .الردیباشال

 

، هامیسی پرن یباونالر داغیلما تقدیرین ائشید نین باشینداکوچه
سماعیلی ایتیردی. یا ایلهلر. بارات حمید هر کس بیر طرفه گئتدی ،دوشوب

 تمکگئ طرفهاو  قیادا ساالرا یدوراغین آوتوبوس ی ـنوش یئرینؤاو د
ه یهلری دالبادال گلمسهالرینین سلیس ماشینوردی. بو حالدا پییهایست

دن . منطقهالردیداغیلمیش قباشالدی. بونالر هامیسی اوندان قابا
اوچون بیر کیچیک  کیدی. بارات ایز ایتیرما پیادا چوخ چتین قالشماقاوزا
 او دا بیر ایش باشینداحالبوکی قال آلدی. ورتوو بیر کیلو پ گیریب ایاغازام
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 قدارالینده بیر پاکت ائوه گئدیر کوتونون یاخاسین اوزاگلن ایشچی کیمی ا  
له سانکی، دوراغی  آوتوبوسدی، ای نین آدامیبیلیر هارایا گئدیر و بو مح 
 .ال دوشدوطرفه یو

 ،کی گؤردونی علی ایلهرد  دقیقه گئدندن سونرا احمد ؤاوچ د
ن سونرا اونون درنؤلری گیوهئلینده مین ا  الر. اونالر باراتیردوالن بیرلیکده

رینی للدن ا  کگولمده هم  ،یبئیسینه هم آفرین دحیله کایز ایتیرم
 یب،قالی پایالشورتو. بارات اونالرال بیر ایکی پالردیالرینا باسیرقارین

دن یونمهؤی دیهسونرا اور مینندن. او چاتدیا آوتوبوسیریلیب و آسونرا 
له وبت اولاراح  پاتیندا القوتوبوسون ایکینجی آالشدی. قدن اوزااو مح 
. اونون دالدییاالرینا ؤز رؤا یب،الرا تیکقینی اوزاگؤزلرشیب و هیلدا ا  ققابا
 .سی  گلیردیهعارالرینین سوین شمیتینق هلهالریندا قوالق

 

**** 

 
 
 
 
 
 
 

خبرلرینی  لیین بیرینجی درجهنتئهرا کیمیکی هوشنگ همیشه
انستیتو »نده وزؤین گنتئهرا ،تیردی کیگتیریردی. او خبر گ دناونیوئرسیته

لری بیر شعر گئجه کلیولتور ائوی طرفیندن بیر هفتهین کآلمان «گوته
رلرین دانیشیغا چیخیش یالر و شاعدا یازیچینتئهرا تشکیل اولونموشدور.

. بارات ی آلقیالماق شرطی ایلهشاه مگر، یوخ ایدیلری نیذایه ئتمها
حاققیندا کیچیک و  الریالرین یازیبو یازیچی الردالرده و کیتابدرگی

الری اوخوموشدو. اونالرین چیخیش گؤروب االرپارچتنقیدی  رنگسیز
 .لرمزدیبیله ئیزلرینی دؤک سهاوراولمازدی. اونالر آشکار 

اونالرین  ،یدی کیا وار «لتیئازی موتور سیکق»ین بیر هوشنگ
طرفینه یوال  «انستیتو گوته»گئجه شامدان سونرا  یب،اوچو اونا مین

یه ئتمهچیخیش ا ،الردان گلیبو یازیچی ریدوشدولر. اورادا چوخلو شاع
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ر یلطانپور، باقوتنکابنی، سعید سش کسرائی، فریدون وسیاو». الردیباشال
. اونالرین رلائتدی الر چیخیشرلر و یازیچییبیری شاع بئله اونی و هایموم

کایت یش دان«بوغونتو»و  (نسور)سا« ئنزوراس»ا جبیری بیرینین دالیسین
. اونالرین دانیشیغیندان سونرا الردیباشالیه تنقید ائتمهآشکار  ئدیب،ا

 .الردیرلرینی اوخوماغا باشالیولو شعولآاولونموش  یاساقز ؤرلر ایشاع

تین اکثریتی اماعااورادا توپالنان ج ائتدیکجه داوامالر دانیشیق
 یهزگورلوؤو ا کبیرلی خالقیو  بییباشال یهوئرمهلر، شعار یاید اؤیرنجی
می بیتندن سونرا، هامی پروقرانین عارالر و گئجهولر. شائدیردیدعوت 
لرده نئچه دسته لر. اونالر چیخاندان سونرا کوچهائولرینه گئدیردیچیخیب 
لر. یوال دوشوب گئدیردی یبعار وئروش ئدیب،رات اوتظاه قاوالرا

 الر.قاچیب آرادان چیخیردیاونالر  هلیسین خبری اولوب گلینجوپ

ت اماعادی. اوچونجو گون داها جکئچایکینجی و اوچونجو گون بئله 
 ساییموشدوالر. اونالرین رالردا اوتوخیاباندئییل، حیطین ایچینده 

ین الردولت طرفیندن بو چیخیش قلدان چیخاراونترولر کایش یب،الچوخ
ده  یئنهراتینی وز تظاهؤا لراؤیرنجیالردا بو  چیخیش قارشیسی آلیندی.

 .لرندرمیشدیؤیئرینه د میتینقالرینی ین خیاباننتئهراالرا چکیب و خیابان

ینه شاگیردلر تا مکتبراو لریمیتینقلری و ین بو حرکتلراؤیرنجی
یازیب و شعار  عارولرده شکوچه زامان ـزاماناونالر دا  گؤستریبده تاثیر 
 هد لرهاورتا مکتبن اوالیالر کئچده اونیوئرسیته. الردییریباشال یهوئرمه

 .یول آچیردی

 «سالمییا»لرین ایچینده لرده و  بوتون بو حرکتاونیوئرسیته
جا ناونالرین دالیسی قترلر دالی اوالرائسولچوالردان کیلوم ،لراؤیرنجی
ً اگلیردی  سرگیسی «تابیک»بیر  یبرئت وعروزلرینه جؤلر. اونالر بعضا

ئدیب، ا حیسبوتون آغیرلیغی  گیلبارات. لر گؤروردولرایشو اونا بنزر 
 یاراناجاق یزلرینؤ، ایبسینی ائشیدهالرینین سآیاق «البینینقیا»دا گلن ققابا
 بویلو و کروردولر. بو حرکت چوخ چتینلیؤگ اؤندرینقالبین رهبری و یا

 .قاباغا گئدیردیو آغیر دوغماسی کیمی چوخ دردلی  قخانمین اوشابیر 

اونالرال تانیش و اونالرال آیری یاشایان  ین ائولری هر گون گیلبارات
فیروز، عزیز، بایرام   او سیرادان .اولوردودولو لر ایله سولدوزلو اؤیرنجی

. الرن باشقا آدامائدمکداشلیق ا  دانیشیب و  ،بئله گلیبواد ، نوروز و هاا، ج
مکله یرنؤانه ایسه لریندن بیرـبیر ،پایالشیب یلریندوشونجه تکجهاونالر 
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 کبیرلیلریله خبرلری پایالشیب و ایشـ بیربیر هم ده، لرکیفایتلنمیردی
 ر گؤسترمیشدیر.یه تاثلراونیوئرسیتهی بوتون ی. اونالرین بیرلی لرائدیردی

 لردنشخص آپاریجیلرینده اونیوئرسیتهز ؤچونکی اونالرین هامیسی ا
 .الریردیییلاس

قالیر. بیر پارا  گئریلرینده درس ،کی ائدیردی حیسبارات  
 آرتیقدا اوندان  ناصیر ،روردو کیؤاو گ آز آالراق کسیلیردی.لرینده درس
و  دانیشاردیآز لردن ن مسالهکئچ دهنیوئرسیتهاوقالیر. او  گئریلرینده درس

 تزهلینده بیر همیشه اونون ا   قاتیالردی.اوراداکی چالیشماالردا فع ال شکلده 
آما دن آز اوخویاردی، ناصیراونو اوخویوردو. بارات  ،یدی کیا تاب واریک

دان دا آز بارات ردی. هوشنگاچالیش اوندان چوخ لردهعملی ایش
هوش و او  اوالردی.دن خبری و هر نه ، هر یئرده واردیاوخویار

حانا امتیده اکله بیرلیلراؤیرنجینئچه نفر درس اوخویان بیلمیشلیکله چوخ
 النیب، اونالرهرؤیاونالردان الیکله او، بئله. قرارالشیردیماغا رالشیحاض

 .حاندان قبول اولوردوامتیا ،درس اوخویوب بیرلیکده

ن کئچده کشیئده و اوندان ااونیوئرسیتهداها  ،کی ائدیردی حیسبارات 
لیندن آلیر. او ین ا  زامانکرین و یف آرتیق حددنچالیشماالر اونون 
کی سیاسی چالیشماالر داغداکی دهکداها ائشی ،دوشونوردو کی

یت داش جعفر و  ،کیوردو دوشون گؤرهنا یر. بویچالیشماالردان چوخ اهم 
 گؤره سببهسینه گئتیرسین. او بو ایشی نئچه کومیته الرداغچینی نورعلی

 قیداغا عاشایدی و  اونالر اصیل و پروفسیونال داغچ نجی، . بیریگوروردو
. لردیجکحیاتا کئچیرهینی الرقرامپرو لر. اونالر عشقیله داغیدیا

توروردو و ؤین چینیندن بیر آغیر یوکو گسی باراتاونالرین گلمه ،ایکینجی
 اؤتورودو.چینلرینه  جعفرین بو یوکون آغیرلیغینی نورعلی و

 آرتیق الکی چالیشماالردهکشیئده ا «لیع» دان اوالنالرداغچی
بارات  حاقدابیلیردی. بو  آییرا زامانآز  اینقرامپرو الرداغچی. ایدی مشغول

 سونوین ایلابراهیم ایلهحمید  ،روردو کیؤاو گ مالی ایدی.ال دانیش«خاتون»
ده چوخ مشغول اولدوغو کشیئنین او علی قالحانالری یاخینالشماامتیا

ین ال باراتسینده خاتونکومیته الرداغچی، یوکون آغیرلیغی اوچون
بیر نئچه  کیکومیته نین ایچینده نورعلی و ایلهلرینه دوشوردو. جعفر ینیچ

 .لرچکیردی قالری چوخلو آغیرلییولداش باشقا
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کیتاب ائوینه  قاتداردونجو ؤلرینده دفاکولتهز ؤا دهاونیوئرسیتهبارات 
کی کیمی اورادا تاپا بیلر. او زامانخاتونو چوخ  ،گئتدی. او بیلیردی کی

اوتوروب اوخودوغو یئرین اورتاسیندا بیر  لراؤیرنجی ندهه گیرمیایچری
روب و بیر ؤمیشدن اونو گهبارات ایلشم «خاتون»شن هیلمیزین کناریندا ا  

 یباشین یب،وئر آرایب و اوخوماغینا بیر دهدی. او کیتابینی بیر ترپگولومسه
. ییردیگؤزلهچاتناسینی  ینیه باخماغا باشالدی. او باراتورهؤقالدیریب و د
، اورادا نه گئدرکن«ائوی کیتاب»ده اونیوئرسیته الرزاماناونالر چوخ 
 چاتانداالردان اوخویوردوالر. بارات یان کیتابیرینده داشللج ایدرسدن خار
ی گؤزلر نزونه ساتاشدی. اونوؤین گزو باراتؤزو گولدی و گؤخاتونون ا

 لری اوچونإیکهدانیشا بیلم سلههادی. اونالر اوجا سدلیپار ایشیق ساچاراق
 .الردیباشال غااداملیپیچ

خاتون کیتابی  بارات سوروشدو. «دیر؟اوخودوغون کیتاب نه»
ر یمعاصونون ژاپ ،کی گؤردودی. بارات ؤسترلدینی باراتا گیوریب و جئچ
بس ایندی ». ریدان بیر کیتابآراشدیرلرینی گلیشمه سببقتصادینین یا
. سوروشدوبارات " «سن ندن درس اوخومورسان؟ی زامانالر حانامتیا

م. آز قالمیشام بیتیرم. بیتیرندن گؤردوماراقلی بو کتابی » دئدی کی،خاتون 
 آددیم آتیبوار بیر آز اختین دی وئبارات د.  «مغاسونرا باشالیاجا

، هه» دئدی کی،وب سینه قویالری کیچیک کولهخاتون کیتاب «.قدانیشا
 «.یریباشالدن سونرا ساعاتبیر س الیوار. او بیری کاخت و

و گونش ل ایدی ا ـجی1357یدی. ا سهاوای باهارین آخیر آی هاوا
 هاوالرینده اونیوئرسیتهاونالرین  ق ایدی.سویوده نه  ،ایستیچمیشدی. نه آ

 یوخاری ـشاغیآوالغین کناریندا باونالر بیر  ایدی. و دورو چوخ تمیز
او بیری  نین«سیکومیته الرداغچی». بارات الردیا باشالغدانیشمایب گئد

 آشاغی نینینین کیفی تیالرپروقرامداغ  اوچون سیایلگیلنمهچوخ له ایشلر
 الرداغچیجعفرین  ایلهنورعلی  بیرباشاو سی حاققیندا چوخ دانیشیب دوشمه
داها اوزوندن  آیری چالیشماالر تکلیف ائتدی. یل اولماالرینیسینه داخکومیته

  الر.چیخاریلسیندن کومیته لر دهینا بیلمهقوی زامان آرتیقیه کومیتهبو 

بارات بو  ،. او بیلیردی کیدیئتمهفت ایخالومله هئچ خاتون بو فیکر
 دوشونوب.  حاققیندا یئترینجهنین مساله

کیچیک خیابانی گئدیب گلنده خاتونون اوزونه گون ووروردو.  بارات
ردی. یشیهآراسیندا د رنگ ئییقهو ایلهینین رنگی یاشیل گؤزلراونون 
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آلمیشدی. اؤزونه داغین طبیعتینین رنگین  اوزونون صاف دریسی
زو ؤا نلومون ده یئل اوینادیردی. او طبیعتیؤبیر کیچیک ب یالرینینساچ

 .یردییهقیزا بنز قاراچیکیمی بیر 

 الرداغچی ،کی دیرمای حیسمن ده » دئدی کی،نوب ؤخاتون تئز د
. دیرلیمهیشیلیهیئریم دده نیم ونجه ما یئترینجه واخت قویمورام.سینه کومیته

تئز سینی بیلن بارات گوونمهزونه آز ؤو ا  کؤنوللولویوآلچاقخاتونون بو 
 لیکهله آماحمید واردی.  ایلهاونون نظرینده علی  دئدی کی،نوب و ؤد

بارات ایکینجی  دیر.یه گتیرمککومیتهبو ایکی نفری  چیخارماقدان واجیب
گوجلندیرمک  بیر داها شکیلده سینی اساسکومیته الرداغچی دنایلی بیتیرمه

یه باشالماقال بیلدیرمک بیر داها اؤیمهزونو ؤیدی. او خاتونون اارینده یفک
 .او شخص خاتون اوال بیلمز چیخارسا، کسینلیکله،بیر نفر ییردی کی، ایسته

نارین ـباخا نارینـینا باخاآیاغی گؤزلرسیله هس رخاتون آرام مخم
ادیب، ایکیسی ده بئله  تصدیق یین نظرینا خاتون دا باراتردانیشیردی. سون
لر و گئتیرسین ایکی نفرسینه کومیته الرداغچی لر کی،قرار وئردی

ونو ذرو، اونالرین علرینهگلم دال نئچه جلسهادالب لرینهنین جلسهکومیته
 لریتعطیلالرین یاخینالشماالری بیر طرفدن و یای حانامتیلر. اسینتهایس
، قیاجااه قویولمیائشی ه بیر کسیبو تئزلی ،ی اولوردو کیللدن بگلمه

 جک.ائده داواملرینه نیب ایشهسی گوجلکومیته الرداغچیعوضینده 

السینا یاریم یخاتونون ک ییشدی.دانیشیق مووضوسو تام دهسونرا 
 ،کی لرقرار وئردیمیشدی. اونالر چات اختیدن آز قالیردی و ناهار وساعات

یر سوال خبر دان بنوب و باراتؤلر. خاتون دسینئناهار یا گئدیب ستورانئر
ایله  لریـ بیرربیده لرالری بو بحثالری کیتابقآلدی. اونالر اوخودو

و آزاد سی لکهؤز اؤا «مک؟ئری نه دئدموکراسی پرولت» پایالشا بیلرلر؟
ز ؤا خالقیننی بارات بیر طرفدن دموکراسین لری دوشونتیللاولونمامیش م

سی ریا کلمهاپرولتده روردو، او بیری طرفدن ؤک اولماسیندا گیمالقینا قاح
ینی قوروماغا مالک اوالن اققح نینسیگلنده او زحمت چکن ایشچی طبقه

خاتونون دا فکرینده بونا  ،ز آپاردی. او دا بیلیردی کیؤدموکراسیدن س
و یئرده ب هئچالردا اوخودوغو کیتاب آمابیر دوشونجه دوالشیر،  اوخشار
راف بو قزو بیر نئچه پاراؤمیشدی. خاتونون دا ارمهؤیر تعریف گحاقدا ب
. الردیاونالر سیرادا دوروب و ناهارالرین آلمیش آرتیریب. سونراتعریفه 

گئدیب  ،کی الردیاریرتآخ یالرینیولداشاونالر اوتورانالرین ایچینده 
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 «حقوق»لر. آخیردا بیر نئچه نفر یئسین یئمک شیبهیلاونالرین یانیندا ا  
شیب هیلزونه ساتاشدی. گئدیب و اونالرین یانیندا ا  ؤسیندن اونالرین گهفاکولت

 .الردیلرینه باشالکمئی تئزـ تئزو 

ده هم  ،ن ایچیندهتئهراهم  امکداشلیقلر آراسیندا اونیوئرسیته
داوام  هلرده داونیوئرسیتهالر آراسینداکی ستانیکی و شهردهکدان ائشینتئهرا

لر آراسیندا تبریز اونیوئرسیتهکی دهکدان ائشینتئهرا ائدیردی.
 دانتشکیل تاپان اونیوئرسیتهسی مخصوص بیر یئر آلیردی. او اونیوئرسیته

یب و تقدیم ائدلر یوک سیاسی شخص یتؤالر یارادیب، بتشکیالتگوجلو بری 
. راولموشدو پاییلرینده چوخ فع ال بیر شکیلده حرکت اؤیرنجیبوتون 

ین چوخو فع ال شکیلده بو چالیشماالردا لراؤیرنجیسولدوزدان تبریزه گئدن 
لری سینه سمپاتیرین یوزه دوخسانی سولچو دوشونجهو اونال لردییا وار
دن اونیوئرسیتهلرین تالری حرکتشکیالت اؤیرنجییدی. سولچو ا وار

لره ده دارهیو اقوشوب زلرینه ؤده ااورتا مکتب شاگیردلرینی ، یبچک قیراغا
شاه رژیمینی  ـ یوک سیاسی حرکتهؤن ببونالر ا   .لرگؤستریردی تاثیر

بیر یوک ؤحرکتی بشاگیرد و  اؤیرنجی. لردئویرن حرکته چئوریلیردی
 چئوریلیردی.حرکته 

 لر،نیردیچوخ گووه هسینطبقه «ایشچی»لری بیدوشونجه صاحبو 
لرین شکیلده ایشچی ق. داغینایوخ ایدیلردن بیر حرکت ایشچی هله آما
بیر سیاسی  هئچ ،الری اولوردو کیراضیاعتزره لری اوتکنفی ایسیص

 شهرلرده گلیبکندلردن قوپوب شهرلرده اوالن و . یوخ ایدیمضمونو 
بیر  هئچیلدی، ئب دیبیر دیسیپلینه صاح هئچ ایشسیزلران یاشای قیراقدا

لره گلیب و کندلریندن شهر تزهسی . اونالرین هامییوخ ایدیالری تشکیالت
 .الردییاشایر قیراغینداشهرین 

نهایت  دئدی کی،جله ه چوخ سئوینگیلباراتهوشنگ گلدی و 
ر لیبلیب آال یفیلمیننین ال دین نسیمیمادیندن ع«ایران کولتور ائوی ـروسیه »

 «آریامهر»ؤنجه لر. اونالر اجکؤسترهلرینده گاونیوئرسیتهو 
تاماشایا سیدی اونو اونیوئرسیتهگیلین کی هوشنگسیندهاونیوئرسیته

 قجانلی اوالرا «هوشنگ»جراسیندا یمایشین بیرینجی اوبو ن الر.قویاجاق
ا بو ر. سونئتدیجرا ایا رکائدهنه ترجمه دیلی «فارس»الری دانیشیق تورک
نالنیردی. ییایکده آلت یازی کیمی اونونال بیرلی دهفیلمق مه ضبط اوالراوترج

ز فلسفی ؤتوپالنیب ا لراؤیرنجی ،بیر آیری بهانه تاپیلدی کیبونا گؤره 
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الری اوچون اوندان گوج و الهام و ساواش قلرینی آرتیرمادوشونجه
و بوتون چوخ عظمتله قارشیالندی نین فیلمی مادالدین نسیمینییآلسینالر. ع
 .ینالندییلرده بیر به بیر یااونیوئرسیته

یدی. ا ایشلریندنبیر نمونه ین لراؤیرنجیالنماسی مییبو فیلیمین یا
 الردیبیر حرکت یوال سالیر تزهبیر ایش و  تزهاونالر هر گون اونا تای 

یاغموردان جان گلیردی و دالیسی کسیلمیردی. نبیری او بیرینین دالیسی ،کی
رودو ؤهامی گیالنیز  یورویوردو،کیمی هر یئری  دبیر قارا بولوخبر وئرن 

 هسلری دهلرین سی. آیری دستهدگلمهطوفان و یاغیش  ، اونون دالیسینجاکی
خبر  «هوشنگ»یردی. بو حالدا اونالرین ائوینده ییه باشالائشیدیلمه

دن لیبرالیسم «آیت هللا شریعتمداری»نی ت ایچینده روحا ،وئریردی کی
 ،کی دییریتهدی. او ایسای الرین طرفداریآزادلیق رتیقرک آئدهحبت اؤص

نین آزاد «بهه و نهضت آزادییجمیللی »یشسین. او یهد مئزبی سیستیتک ح
 .ردیییهایستشکیلده چالیشماالرینی 

 اهلی آذربایجانلی بازار نائدل ونتروین بازارینی کنتئهرا
لرینه بو لیبرالیسم دوشونجه قآیت هللا شریعتمداریه باغلی اوالرا «تقلیدلری»

دا سیاسی  بازاردوغروسو، . الردییریدانیشمایا باشالرک ؤسترهگ تپکی
هوشنگین » لر وگؤستریردیز عکس العمل رین ؤه الردانیشماالر و حرکت

زیندا بیر ماامعه نوبازار مسجدینده ج ،وئردی کیخبر اونالرا « مرکزیخبر
 لراؤیرنجیکیمی  گیلبارات اکثریتی سولچو اوالن .ق سیاسی دانیشاجاولالم
قایسه وم ایله الری و شعارالریراتوز سیاسی تظاهؤلر. بارات اگئتدی ده
. هر دیئتمها حیس له بیر سیاسی اعتراضئنین دانیشیغیندا اولالاو م ئدیب،ا

 دان اولماسیدولو اولماغی و اونالرین هامیسی بازارحالدا مسجدین 
. قاوالجا گوجویوک بیر ؤبازارین بو ایشه قاریشمادا ب ،دی کیگؤستریر

 .یدیر اوا لریگوج یهیوک مالیؤدن سونرا بیتاونالرین کم
داغیالندان  ؤروبتی بیر یئرده گاماعاده بو قدر ج یئنه لراؤیرنجی
الر و دانیشیق. بو لرتدیوئرراخ داغیلیب و گئرده شعارالر سونرا نئچه یئ

ز ایچینده ؤادوروما  قناابوغلرین ده اعتراضینی بو لر طبیعتا طلبهحبتؤص
نین «آیت هللا شریعتمداری»چوخ دا لری تکردی. اونالرین ایسیداشی

یره مالیک دهحالدا اسالمی بیر  یردی و عینیسینی داشیم دوشونجهزلیبرالی
جین ئده بیر کیچیک کالقایسهوله ملراؤیرنجیلرین حرکتی طلبه .لرایدی

یردی. یهبنزیه یسهیقاوله ماب لریلرین حرکتاونیوئرسیته، بوتون یحرکتین
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 بیلردی. اونالریناوال ی قدر حرکتی لراؤیرنجیاونالرین حرکتی یوزده بئش 
ری اونال لراؤیرنجیاوچون الری دوقب اولییه صاحدوشونجهبیر گئری 
  .ی توتموردوالرددیچوخ ج

 «اسرائیل»و  «بی بی سی» هردن لرالر و حرکتبو چیخیش
 «قید  صوم دوکتور» هله «سورادیوموسکوا »النیردی. مییا یادرادیوسون

ن موحیطیباغلی بیر  کیمیمیشدی و بیر یومورتا یندان بو طرفه گلمهزامان
و سیاسی  لراؤیرنجی ئدیردی.لرینی تکرار اکدیئمی ایل داییرایچینده 
و اوندان  رادیوسونا «بی بی سی»اؤنجه لرین بوتونو نیازلهلری حرکت
بی بی ». الردیآسار قوالقو او بیری رادیوالرا  «سرائیلیا»ایسه سونرا 

بوندان  گیلبارات یمالیاردی، سولچوالرین خبرلرینی چوخ آز یای «سی
اوچون اونا  قبرلری آلمابیری خ اویالنیز الر، آما ردیچوخ عصبی اوال

شاه لرین بو حرکت ،روردولر کیؤگ لراؤیرنجی. بوتون الردیآسار ققوال
  تشکیل ئدیر. لراؤیرنجیی سولچو ینرمااد

لر کی یترادیوسوندان ائشی «بی بی سی»بیر گون  گیلبارات 
دانیشیب. بو ه قارشی ژیمینئشاه ر ولالم سورگون ادیلمیش بیرراقدا بیر یع
غا ماالمیییله یاانه دبدبه و کبکبه  «بی بی سی»نین دانیشماسینی ولالم

عات و کیهان» کیزاماناو  شکلینین والباشالدی. اوندان سونرا بو م  «اطال 
بو  لراؤیرنجیو بوتون   گیلبارات. باشالدی غامالرده یاینالتئقزلیک دهگون
 «کیهاناطال عات و »و سونرا  «بی بی سی»الری ماالیمیوک یایؤب

شاهی ایشدن  حالدا یعین آمالر، ائدیردیالرینا  تعج ب قلری آپارماتئقز
ه هق تزهسینه لرین  جبههساالن  قو  لر. بو ینا سئوینیردیتیلماسلرین قاو 

ده ناهار اونیوئرسیتهئدیب ضبط ا لراؤیرنجینین دانیشماسینی اسالمی ولالم
 ولال. بو مالردیغا باشالماالیمه یایلراؤیرنجیستوراندا او بیری ئو رتاوس

)آرادان « نابود باید گردد»یه ئهر بیر ش قچوخ ارتجاعی دانیشارا
بیر  یرلریندندخموکراسی ئلرینده دیردی. اونون دوشونجهئید قالدیریلمالیدی(

ده ردی. بو نقطهییهایست سینیچئویریلمهاو شاهین دا  ؤرونموردو.اثر گ
 الری وار ایدی.اورتاقلیقله ای لرسیاسی حرکتو سولچو  لراؤیرنجیاونالر 

صالحات ارضی و یا یندازامانال شاه لی مولآد «یت هللا خمینیآ»
 و لر()بورژووا اکینچیلرخوش نشینایله باغلی سی لونمهؤیئرلرین ب

 ائتدیینه فتیخالومایله  ین ایجراسیلرین آراسیندا، بو حرکتیوخسول اکینچی
. او نجف شهرینده اولونموشدو دا عیراقا سورگون سونرا ،توتولموشگؤره 
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ین گیلباراتا باشالمیشدی. غن دانیشمایئنیدکوتدان سونرا واون بئش ایل س
بو  ،کی یوخ ایدیسیاسی تجربه و دوشونجه  قدرسینده او بیری هئچ
یوک سوا الری ؤب حاققیندا یارانانسی رمهؤییئردن گبیره ـن بیردنییلهؤبهگ

ندانداکی سیاسی رهبرلرینده یاونالرین ز حت الر. جواب وئرسین خبر آلیب و
 .یوخ ایدیواد اتجربه و سیاسی س نی دریندن بیلن یئترینجهبو مسالهده 

 نه قدر یه لستان، آمریکا و روسیهینگیانین لکهؤاونالر یاشادیغی ا
و  «سواش سویوق»ین ستانینگلیریکا و ائآم ؟یدیا ژئوپولیتیک اهمی تی وار

رشیسینی هر نه باهاسینا ین قا«مزمونیوک» حاققیندا(  cold warیا ) 
ه شا ؟ردیده استراتژی لری نهاوچون بوتون منطقه قآلماورسا اولسون، اول

الپ یاخشی تامین  کیم یرینلفعامنو سی گئدندن سونرا اونالرین دوشونجه
لیون یاونالرا یئتمیش م ق ایلهبیر داها داغیتما نیاؤلکه کیم بو ائده بیلر؟

 نییرشیسین قا«مزمونیوک»ده ، منطقهلره بیتحویل وئر «استهالکچی»
الری ابئله سودیر و هاسیاستی نه ینلرینلکهؤا اوچون غرب قآلما

 «توده» هکومتی دؤلر. روسیه حواب وئرسیناسوروشوب و اونالرا ج
سیاسیتیله بو  «داری ترق ی یولوغیر سرمایه»ی ایله نین نوکرلیبیحیز

 .دیچالیشیر یهچکمهونه طرف زؤا الریقروپ
 ـسولچو سیاسی رهبرلرینی توتوب  اخینیللییه ا  تخمینا  نئچه ایل

وادلی و الی و سبهوسونرا اونالردا داها تجر ائتمکدنو اعدام  کلدورمؤا
آنالیز روب و ؤلری گکب مسالهروبو م ،باغیمسیز رهبرلر قالمامیشدی کی

ین یلههبؤگ میشرؤیالری  بو یئردن گو اونالرین یولداش گیلباراتن. ائتسی
. لرسئونیردیسینه قاریشماسیندان جبهه «دئویرمکشاهین رژیمینی »

الریال جانالری قی و یومرالرلبونالر بوش ا   ،لر کیاونالر بیلمیردی
ز ؤالر اومیلیاردالر د لرلکهؤا یابانچیلر، گئدیردی مئیدانیناواش ارینده سللا  

بی بی ». لریردییهخرجلیوروتمک اوچون  یلرسیاستلری دیکتهایس
نی ولاللرینین بو مئتقز «کیهان و اط العات» زامانکیو او  «سی
  غیجی ایمیش.نسیاستین باشال یئنیلری بیر مهتدیکل

 کیمی «وهابی»و  «حجت یه»لر یورودنسیاستی   «یاشیل کمربند»
تی یللم و ییبهزهرل توپلوموبو  لیکهمیشه ینلی فیکیرلردوشونجهن رکییچ

. لرییردیتاالماق ایستهنی هلکؤبو اغا یولوخدورماقال بیر ساغالماز ناخوشلو
هارا دا اولدوغو و  ،ییدیئنین نه ی«یت هللا خمینیآ»هر گون  «بی بی سی»
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ریده هایچ هله آماباشالدی.  یهوئرمهخبر ونو گونده یگؤردوگونده نه ایش 
 لر.یؤن لدیردیسیاسی حرکتلری  شاگیردلرو  لراؤیرنجی

یلدی. ئیچوخ غیر عادی بیر شئی د ومولؤالرین انسانیا لردهمیتینق
لب ته ا  ا سبب اولوردو. الرراضییوک اعتبؤی چوخ اوالندا سایاونالرین 
کومتین ؤاولدوغو اوچون ح کو بیرلی گوجیوک ؤلرده درین و باونیوئرسیته

 والردان توتانالرین چوخونسیاسی تشکیالت آماچاتمیردی. چوخ گوجو 
یی ائتمهیوخ ری ایله اینساناللر. بارات بو شیوه ائدیردیاعدام  قالتلیاراح
کومت ؤح»ؤستریلن ده گاونیوئرسیته ینداقحاق «تین آمریکاال»

لری مونیستوشیوه ک رموشدو. بوؤفیلمینده گ حربی حؤکومت(«)نظامی
التین  ،یدی کیا لل سیاستیالمبیر بینئتمک لدوروب و یوخ اؤاـتوتوب

ده و بیر شیوهئدیر داوام ا کیمی شرقینهبوتون آسیانین  شومدان توتریکائآم
دی گؤستریرلل و یونیفورم اولماسی ینین بین الماولونوردو. بو مساله ایجرا
فیندن هطربلوک  بلوک دموکراسی ()مونیست وبو مساله غیر ک ،کی

 .ورددایت اولونویو هپالنالشدیریلیب 
الرینین نمااونالرین قالخی ،سیلرینین گوجلنمهبههج   گیلبارات

ین سیاسی و  موم ج  وتین بو حرکته قاریشماسیال عیلل  سی و منمهگوجل
زه ؤکـ اودا  قراآرتیق یزلرینؤقانالری جوشا گلیردی و ا ؤروبگ یاولماسین

لومو گوزونون ؤگئدرکن ا ینهمیتینقوورودوالر. بارات هر بیر خیابان 
الری میتینقه چیخان ینژیمئم ریحاک ،روردو کیؤقاباغینا آلیردی. او گ

. ردیاسی سو ایچیم کیمیندانالرا سالمییا اونالری ز لدورمه وؤاـ توتوب
 حربی»دوزلتدیغی  «میکیس تئودوراکیس»گئدرکن  میتینقهبارات بو 
 کی، ائدیردیزویله زمزمه ؤا ـزوؤمتن آهنگینی ا ینفیلمین «حؤکومت

 وئرسین. کاورهزونه ؤا
لرین چیخیشیندا نئچه شهرینده طلبه «موق» ،خبرلرده گلدی کی

بیر  ،کی راولدوروب. دوزدو ییبلهلهلگولیس مامورالری ونی پطلبه
و  میتینقطرفیندن  یلراؤیرنجی اونیوئرسیتهلر بوتون لدورمهؤطرفدن بو ا

و او بیری  «بی بی سی»او بیری طرفدن  آمااعتراضال محکوم اولوندو، 
ه بیر یهمتنی دیکل«یت هللا خمینیآ»رک آغاجی و ؤچ لری اوچونآگئنتخبر 

ژیمینی ئو شاه ر قدانیشما آرتیقداها  «یت هللا خمینیآ»آیری بهانه اولدو. 
آیت هللا »ژه تاپدی. عاالرینا سووزلرینه و شؤس دئویرمک اوچون

ل مساله دینج یول ایله و م باخیشزبیر لیبرالی «شریعتمداری ک ائتمهلری ح 
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طرفدار تاپا بیلمیردی. چوخ الرین ایچینده واناجدییی اوچون ایسته
 کچئویرم اؤزولدنهر بیر شیئی هیجان گؤتوروب، الری شور و واناج
مرجع )« تقلید ائتدیی عالیم»لرین او تورک ،لر. بیر ده کیدیییرتهایس

ییب هینه دبیرـ بیرده  میللی د نگهیدی، ه ادیکلس قاوالرا (تقلیدی
ه ایستیلرین ی مسالهیللملیب و ده میللی اویانیش حیسسی یوکسه«لرتورک»

 لر.بیلردی
دا بیر گون اعتراض  بازار حاققیندا داسی لدورولمهؤلرین اطلبه

. تبریز دلرده مراسم قویولدویسینه مسجتعزیهدی. اونالرین ناوچون باغال
یوال  میتینقیوک ؤبیر چیخیشدا تبریز قالخیب و بشهرینده یارانان باشقا 

یدی ا وار لریگؤستریشامنی تی مامورالرینین  نیناؤلکه زامانسالدی. او 
تبریزین  یه توتسونالر.هللگویئری گلدیکجه و ، داغیدیب میتینقی تامامیله ،کی

. داها بو شهیدلرین دییلوئرچوخلو شهید  ،راقوالیه توتلهی ده گولمیتینق
ی هر یئرده کیچیک و شاگیردلرو مدرسه  لراؤیرنجیجا بوتون ندالیسی

. بو الردییازماالرا باشالیه و وئرمهعار وش ،یوال سالیبمیتینق یوک ؤب
 یلردایره اوخشار باشقاو بونا  بانک، سینما  لتؤورا دسیبیر  هد میتینق

ی ج  بوتون  توپلومونله اودا چکیلدی. داها لی ایا  آدامالرین لی وبههش و 
 .نوردوؤد آتموسفئرهسیاسی بیر 
میتینق زامانی بو اساسا شهرین ایچینده اوالن کده ؤپیس ک گیلبارات

 گیلبارات. الردیرالشیریحاض هنلریتعطیلالرینی قورتاریب و یای حانامتیا
بختیاری »م ارقپرو کلیهفته طرفیندن بیر داها بیرسی کومیتهداغچی 
ن اورتاسیندا او ی. اونالر یایالرحاضیرالمیشدیستانینا وا «الحما چاهار
دا تهران. لردیایآیریلمالی لریندنبیرـبیرلر. اونالر یدیک اجیه گئدهمنطقه

 لر.داوام ائتدیریردیلری تچوخو بو حرک ینلراؤیرنجیقاالجاق 
 

**** 

 
 زامانسولدوزا گلن  اوچونیای سفری  یساده بیر ق یئنه گیلبارات 
ن نیاؤلکه. بوتون الردییرندوال آردیجیل لهلراؤیرنجیداکی نتئهراتانیدیغی 

یدی. ا میحاک دورومدا طبیعتا سیاسی بیر  داسولدوز قسیاسی اوالرا موودور
آزینی یاخیندان ین لراؤیرنجیکی سیندهاونیوئرسیتهزو تبریز ؤا بارات

ی کندلرده سیاسی سیراساونالرین بیر  ،بیلیردی کی آمایردی، یتان
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سینده اونیوئرسیته «تبریز»حالدا  ینیرلر. او عینهال ایلگیلرچالیشماال
اونالرین دا  وب،تانیش اول تزهده ایله ی لراؤیرنجیچوخ کورد ان بیر اوخوی

له روردو. اونالر دا ؤگ یسینده سیاسی چالیشماالرینشهرده کوردلر مح 
 لر.  وئرسین دوزنسمتینده بو سیاسی حرکته بیر یلر قتورک ،لر کیدوشوندو

اؤیرنجی اولمایان بیر و لرده اوخویان اونیوئرسیتهاونالرین او بیری 
 ریفیک یال عیناونالروار ایدی کی، دا یولداشالری باشقا  خوچ

اوچون اونالرین آراسیندا  قما. بونالری بیر یئره توپالالریردییداش
 حاقدابو  ایلهبایرام، نوروز، بارات و اوروج  یردی. فیروز،کئچالر دانیشیق

 نیناؤلکه قدان گلندن قابانتئهرا. بارات الردیالر آپاریردانیشیقمخصوص 
 لرینیخریطهداغالرینین  نینلکهؤگئدیب و ا نا«چکمه تشکیالتیخریطه»
سولدوزون  بیرلیکدهال رگئتیرمیشدی. اونالر او بیری یولداشال یبآل

باشقا ایکی نفردن  ـبیردا زامان. بو الردیمینی یوال سالارقپرو الرداغچی
. الردییوال سال یوانااوتوز نفر سولچو جـ رمی اییاوالن  هامیسی تورک

ل حرکت یست قوده م یئنها باخمایاراق، الرقکوردلر بوتون یولداشلی
 .لرائدیردی

هم  یوال ساالندان سونرا قروپونو الرداغچیالری واناسولدوزون ج
. بو الردیالر آپاریردانیشیق حاققیندا دا ده امکداشلیقهم  ،فیکیر پایالشما

 لریایلیشکیاونالرین  دی وائدیر داوام آردیجیل ق،ل تاپارایحرکت شک
یودوردولر. ؤب یلریندایرهز ؤا آرتیق. اونالر نیردیگئنیشلهشیب هحکملؤم

دوالر. موشر قورلایلیشکیکی چالیشانالرین ایچینده ده دهدارهیاونالر ا
 «فیروز و اوروج ،نوروز ،بارات، بایرام»جینده یحرکتینین خار الرداغچی
لری ، سیاسی حرکتقوروبلر ز آراالریندا جلسهؤا آردیجیل

 قداغیتما بیلدیری، قیوال سالما میتینقده شهر ، همچینینتشکیالتالندیرماغی
 .دوشونوردولر یاراتماغیه اویانیش دتللیو م

 ینتینین دوالندیرانالریناحرک اؤیرنجیسینین اونیوئرسیتهن تئهرا
 «لی کپیوپ»تاختایال  ،زوه گئتیردی کیواونالرا بیر جفیروز اوالن  بیری

یدی. او ا میالز لتمکدوز قورغونو. بو دیردیؤیرهایی تمهدستگاهینی دوزل
سی هدوزلدیلم تکرارده  یئنهیدی و ا ی چوخ آزلیلیغداوام سونراندن دوزل
ذ و جوهرینی یاونون مخصوص کاغ نهایت گیلباراتیدی. ا میالز

 بویالی ائدیب،رینی لل، بوتون ا  یبدوزلد سینیهویچرچ اختاب و تحاضیرالیی
 قو شهرین شولو کوپیاالییب بیلدیرینیبیرینجی الری دیقزلری یازؤا
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لرینین آز بهوده تجر. اونالرین بو زمینهالردییئرلرینده دیوارا یاپیشدیر
چوخلو  سی اوچونماااولم اویغونینین زامانیاپیشدیرما نا گؤره اولماسی
 هلهخیابانیندا نئچه یئرده  ساسشهرین ا آما. رمیشدییللری قوپاربیلدیری

یب و اونو اوخویوردوالر. اونالر نچوخ آدامالر توپالبیر  ،قالمیشدی کی
 .الردیدالندیرمیشآ «وانالراز جیباروم»آدالرینی 
لر بیلدیریسیاسی  ادالفیندن دالبهطر «وانالراز جیباروم»

ن کئچده اؤلکه الری اولوب،ومدال اوتوراغا باشالدی. اونالرین دالبمانالیمیای
لرینی موقع حاققیندالر نملی اوالیالرال ایلگیلی اوالن مسالهؤابوتون 
او بیری  یزامان الرماالقالر یاپیلیردی. اونالر بو آچیماالق، آچیبیلدیریب
و یا  ا چکیرغو اونالری بو یولدا چالیشما بیاخینالشی الراقروپ اؤیرنجی
ه تحصیل آالن سینداونیوئرسیته. تبریز الردیآپاریر قیامکداشلال اونالر

بیر بهاونالر کندین ایچینده بیرن ایدی. کندلرد ین چوخولراؤیرنجی
. الردیقاباغا آپاریر یلت ین ایچینده اویانیش حرکتینیالریال مماالقآچی

. رالی گؤز آلتینا آلمیشدیاوالیالربوتون کی شهرین ایچینده گیلبارات
له  ر. الچالیشیردی امکداشلیغاله لرکی کورد گنجسیندهاونالر کوردلر مح 

وندن تچایینین اوس «گادار»گیلین ائولرینه گئدنده بارات اوروج
بو طرفه ـاو طرف ونالاون ،یردی. بارات بیر دوچرخه آلمیشدی کیکئچ
لری ئتدیکچاپ ا نهایتاوچون و  کرمؤو یولداشالرینی گ تمکگئ

 «هولؤک» زامان. او هر ائدیردیستفاده یلری داغیتماغا اوندان ابیلدیری
گادارین  یبیردی. او دایانکئچرپوسوندن ؤنین کیچای «گادار»کندینه گئدنده 

الرینی یادا زامان قیاوشاقل. او خماسینا دریندن باخیردیآ لمو  یزسسسه
دا قدر گادار ماادن آخشحبوص زامان سویوقو یا  ایستی ،سالیردی کی

ایندی گادارا بیر آنا کیمی و یا بیر  ،کی ائدیردیلر. او تعج ب چیمیردی
الری کیمی اونون زامان قیاوشاقل آرتیقیوک قارداش کیمی باخیردی. او ؤب

ی سسزلییسهو  دینجلیییگادارین  میردی، بلکههتایس مکقوجاغیندا چیم
اوچون  کرمؤ. بارات گاداری گی دینجلدیردیینیهاور کیمیاونون طوفان 

نی بیر ییهگیله گئدنده دایانیب و اوراوروج گؤرهی داریخیردی. اونا یهاور
 گادارا تاپشیراردی. سا بئله، اولا د قلیساعاتیاریم 

ینی گادارین یهین اوردوالشا گلیردی. باراتـگادارین سویو دوالشا
ده  یئنهردی. ایاراالی، سی اینجیدیبهنملزالماسی و اونون چیرکآسویونون 

لیب و بیر داها چالیشمایا هدینجرک نهتاثیرلهی گاداردان ییهین اوربارات
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لرینه ین ایشگیلبارات دایمردی. گادار ای. گادار چایی همیشه آخردائد داوام
ز ؤا قدانیشمیردی، آنجا ـدینیب  هئچیدی. او ا دییوک آنا کیمی شاهؤبیر ب

 گؤرهیدی. اونا ن ارااگینا همیشه اونالر قاینانارا ـنیبووالدالرینا گوؤا
ین . باراتائدیردی حیس. بونو بارت همیشه ایدی دولودایم ی یهگادارین اور

 آغاجقیراغینداکی سویون  آرتیقن ادساعاتدوروب بیر  دای اوالنزامان
تماشا  یسینی یارماسینالری و یا داشالر اونون سینهقماایال اوینربوتاال

و اونالرین  «تقی دوکتور» ،«حمید جنگی» قالرا باخاراآغاجائدیردی. 
دوشونوردو.  یینرقازماال یونده آدالرینتین اوسریولداشالرینین آغاجال

دن هنبارات . «د اولوب؟یاوالیا شاه نه قدرتاریخ بویو گادار  ،سنگؤره»
قان  آخانرالریندا مااسولدوز و اونون د ،ن کیمی شهری بوراخیبتئهرا

همیشه  ققالما قاوزایردی. اوندان یجودونو باغالوبوتون و نایگادار چای
 یدی.ا دؤزولمزاونون اوچون 

گیلده اوالردی . هول کندینده اوروجؤلری بعضا کجلسهاونالرین 
وادلی اضیالی و س ،اولماسی اوچون اونالر تئز گنج لرشهرین کیچیک 

لریله ـ بیرربی. اونالر خیاباندا دا الردیلرین ایچینده تانینشخص یت
چوخالری  آمارینده بیر شئی توتولمامیشدی، لل. اونالرین ا  الردیدوالنیر

. اونالردان سونرا الردیالیشقانچ لردهفعالیتبونالر سیاسی  ،بیلیردی کی
 داوامز یولونا و حیاتینا ؤا باشقااونالردان داها می ارقپرو الرداغچی
 حاضیرلیقدی. او یایدا ای لینمهؤنا دتئهراده  یئنهبارات  آمادی. ایائتمکده

داغ  کبیر هفته لیاوالجاق ستانیندا وا «الحما چاهاربختیاری » روننؤگ
 دی. ای لیگئتمهقرامیینا پرو

 او سولدوزا ،سولدوزدا اولسایدی دا نین چوخوالریین قوهومناصیر
ردی. او گئد ـکیمی گلیب  قوناقبیر  هد دهردی. او سولدوزا گلنگل آز

یله ااسی نآـاتاورادا آ ینلریتعطیلردی و یه گئددان دوز اورمی هنتئهرا
ردی. اونون الدا قانتئهرامکانی اولدوغو قدر ده یردی. ایرکئچ
کیتاب اوخوماغینی هامی  دایمو  نوده چوخ چالیشقان اولدوغوسیتهئرونیوا
دیغی حاققیندا چالیشئجه لرده و نلومؤب هانسیده اونیوئرسیته آمارودو، ؤگ

اونون سولدوزا  ،دیه ایزیاد دا نه جور عشقی چکس هئچ نه دانیشمازدی.
 نوب  سولدوزاؤد تاپدیقدا مکانیاولدوغو اوچون ااؤزل بیر سئوگیسی 

زیاد ایکیسی ده  دههم ، ناصیرهم  زامانی سینمهؤنا دتئهراین . باراتگلردی
 .لرایدی نداتئهرا
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ال روشدو و اونالرؤداغچی یولداشالریال گ کیمیکی بارات همیشه
ساری یوال  ستانیناوا «ستانورووتوبوسا مینیب و لآقرارالشدیغی یئرده 

ائیله بیر  الری اوچون بارات یولداقنی یولدا اولدودوشدولر. اونالر گئجه
الری آیری شادی. اونالرین یولدهمگؤر گؤرونتولرلی رهیشانه و خاطین
، لردیبیلمها الری اوچون ماهنی اوخویقاولدو ققاریشی ایله رلریسافوم

لر. یا دانیشیب یوخویا گئتدیداپیچیل ـیادااوچ پیچیل ـاوچ ،ایکی ـایکی قآنجا
. اونالر دیالنیرقایشی هاواو  اولموش یلدی کی سحریآ زامانبیر بارات 

م آبادوخ»  کیرایه ائدیب، و بیرباشادن بیر مینیبوسییئنئنیب و اشهرینده  «ر 
. بیر رالدینلالیوساری یه قصبهالری لرینی باشالیاجاقایلک یورویوش

 . الردیین ایچینده اورایا چاتساعاتنئچه 
زلرینی ؤا .دن سونرا یوال دوشدولردیکئنیب و بیر آز دینجلنااونالر 

 هاوا لر.دییئ یلرینبحانهوصاورادا  الآزادلیق ،تئز طبیعتین قوجاغینا یئتیریب
 ردی. یاخشیدیای ایستی قدرداغالرینا نسبت بیر  «رزولبآ»ن طرفینده تئهرا

ابراهیم، حمید، اولوردو.  سویوق هاواداغالریندا  «رزولبآ»ئیک کی، د
بیر چوخ احمد و  ،جمشید ،علی ،رالیلنورعلی، خاتون، جعفر، ایکی اسماع

 قالخدیقجالر. اونالر داغا میشدیتشتراک ائییولداشالری ا اؤیرنجی باشقا
حسن آدلی . اورادا گؤرونوردو قراآرتیقداغالرینین عظمتی  «سورقزا»
 نیمنطقه هوسلهب و ؤستریاونالرا یول گ بیری ینریناوشاقال «رول»

 تانیتدیریردی. 
 ر،دیاتراح قبو داغالردا نفس آلما ،ی کیئتدا حیسبارات تئز 

الر و داغداکی آغاج گؤره. اونا رآزدی شئهی گؤرهرز داغالرینا ولبآ کیچون
دی. فرقلی ای ده اهالینین دیلیکی . کندلردهدیرفرقلی قدرر ده بیر للگو

حسین ، یالنیز کی الره دانیشیردیدنسیلهجه «بختیاری»یا  «ورول» اونالر
 دا دانیشیالن کوردرمانشاهیکداها چوخ  لریلدانیشا بیلیردی. دیاونالرال 
ال سالمالشیب و لره راست گلنده اونالرلیدنیردی. هر یئرده کیهدیلینه بنز

دوالر. اونالر ال دانیشیغا اوتوراونالرریندان خبر آلیب و المااونالرین یاش
 داوامرینا لاللر. یویرنیردیؤا طرزینی مااونالرین یاش هالیسیندنا  کندین 
 .لردیائدیر

 ، اونا گؤره دهاوشوموردولر لرگئجه اولدوغو اوچون ایلیق هاوا
 گیلباراتدا  زامانبیر  هئچ سی الزیم دئییلدی.مهیئپالتار گ ایستی یناونالر
اونالر  .دان قورخماغی دوشونموردولرالرو آیری خطرلی حیوان ایالن
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دن کمئی ـشام دوزلدیب  دایانیب،الرین کناریندا قلری کیچیک بوالگئجه
هامیسی لرین . بو ایشلرماغا گئدیردیالری یوقاب قروپسونرا بیر 

آرادا سئچکیلیک آیرینسی یبیر ج هئچ ،روردو کیؤگ بیرلیکدهقیز  ـاوغالن
 ،اوخویوب دکیوروالناسینده یب و اودون دورهیاود قاال لرماسین. گئجهاول

ین قیز و اوغالن باراتنده یسلرین نتیجهروشمهؤ. بو گردولرگولو ،دانیشیب
نندن سونرا  معلوم ؤدبو پروقرمدان  نونوتونئچه جندان یولداشالری

 .یمیشدیاران سئوگی آراالریندا،دو کیموشاول
 ،میشدی کیمهکئچیندن لراوچ گون اونالرین یوال دوشمهـایکی
چایینین اساس قولالریندان ساییالن « کارون» سیندهخریطهاونالرین 

ده چای کلویوکؤبارات ایندیه قدر بو ب ونموشدو.روچایی  گ «سرخون»
دا بو  زامانباهار فصلینده الپ دولو گلن  حت ا «گادار چایی»میشدی. رمهؤگ

 ـقیوک اولموردو. اونالر ایالن کیمی بو چایین کناریندا بوروؤقدر دولو و ب
 لیهمکئچنه فیاو بیری طر ن. اونالر بو چاییلری گئدیردیینلالریو قبورو

اونالر  نبیر کنددکؤرپوسو اولمایان  ،دی کیگؤستریرلرینده خریطهلر. دیای
 دیلر.لیهمکئچاوتایا  ـبو تایدان
الری دا قاپالرین یارآغاج. ک ایدیلیلری بوتون مئشهکاغالرین اتد
ده اوتالر  یا چالیردی. یئرلرییسار هردن ده ،ارغوان هردن
الرینین و خزرین داغ «رزولبآ» للیقیاشی آما. الشدیرمیشدیریاشیل
یدی. ااوت  یاشیل یلدی. یئرلر هامیسیئد قالین کیمی لریکتینین ا  الرراکن
ی لرلگو سی(الله)داغ« شقایق»لرینی کترین کنارینی و داغالرین ا  لالیو
توک قیرمزی ـ تک  ،روردون کیؤدن گمیشدی. اونالرین ایچیندن بیربزه

الریندان باشالرینی قسونرا اوتاندی ،اوجالدیب یلر باشالرینوحشی الله
 ،سلرین باشالرینا آتیبهس گیلبارات ،ایدی کیا اوندبالر. یالیلاسآشاغی 

جوانالرینین  وطن) «از خون جوانان وطن الله دمیده» :اوخویوردوالر
 .نیب(هسیندن الله لر چیچکلقانالرینین توکولمه
ائنی یوز مئتر اوالن  آمار، الدیچاتیرسینه نقطه کمکئچچایی اوتایا 

یوک چای ؤبو بالری اوالن و ک لی بوغوب اؤزو ایله آپاران بورغان
بو چایا یاخیندان و اوجادان  یلدی. اونالرئییی درهؤخآغزینین ین گیلبارات

 «ل سیمیئبوکس»ان بیر اوزاقدتورودو. اونالر ؤخوف گاونالری باخاندا 
ایین چیدن و ؤطرفینه گاو بیری ـ داغین بو طرفیندن  ،لر کیگؤردو
یئتیرنده  یابونالر اورا آسالنیب. جیقاقوتاوندان بیر ا ،وندن چکیلیبتاوس
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یچیرلر. کوندن تچایین اوس ،اونا مینیب لردننئچه نفر کندلی ،لر کیگؤردو
 .یریردیکئچزلریله ؤقویون ا هد دنهاونالر نئچه 
اونالر  .گؤردویله گؤزلرسینی وسیله مککئچتایا  بارات او نهایت

 کمکئچتایا  یوک چایی اوؤلرین بو بدن سونرا کندلیلهیترلر فاصئکیلوم
 کیچیک دمیر دنهدی. ایکی ای باغلی «ل سیمینهئبوکس»لری بیر هوسیل

، او بیری طرفدن ایسه بیری او ،نمیشدی. بیری گئدندهالاوندان سال جیقاقوتا
 ،الرین ایچینه مینیباوتاقده بو کیچیک رد دستهؤد ـیدیردی. اونالر اوچیقا

دان در بویو یاومؤلر. اونالرین هامیسینا عدیکئچوندن او تایا تچایین اوس
نین یندا، درهتن بیر قاویؤین ایچینده گوتاغیدی. ااره یبیر خاط ایاجاقچیخم
دولر. اونالرین جانالری بو رروؤالرینی گاونالر چایین بورغان دیبینده
. ی قارالیردیگؤزلرا باخاندا یآشاغیدی. ای باغلیینا داوامل سیمینین ئبوکس

. اونالرین هامیسینین الردیا باخمایآشاغیدن چوخ اونالر بیر نئچه دفعه
 ،بیرینجیاؤنجه  .یدیا ورخودان بیر آجی گولوش وارقالریندا قدودا

 لری او بیری طرفه چاتدی.دسته سونونجو نهایتایکینجی و 
بورادا  یالنیز. یوخ ایدیو چکیلمیش یول  «جاده» هلهلرده بو منطقه
ن آزی بیر گون اوچون ا   کزلرینی ماشین یولونا یئتیرمؤلر ایاشایان کندلی

 لری مخصوص بیر دیلیل. اونالرین دلردیای لیال یول گئتمهرییاریم قاط
الرینین . اونالرین یاشلییدیلی اید« ورل» ده نه ،نه فارس ،یدی کیا

باغالنار.  تام الرلقیشدا یو ،کی باشا دوشمک اولوردوالریندان بونو دانیشیق
زلریله ؤبوتون ا گیلباراتو  زو ساغاالرؤادا یا  ،لرؤناخوش اوالن یا ا

لرین اوراداکی کندلی یبونو یازاتاوس یندرمانالرینـواادلری کگئتیردی
هامیسی اورانین لر جوجه ـقر و تویوالاوشاق. کیچیک الردیآراسیندا پایال

 ـو مال ینچیبـکینیدی. اونالرین ا  سی الماز حیسسهیین آیرطبیعتین
 .ائدیردیکفایت  اده اونالرموحیطصادی یقتیالری بیر باغلی ایوانئح

اورتاسیندا  نینمئشهلر کیمی «چیقره»ده اونالر  یئنهنی گئجه سون
لر. جعفر یشیریب یئدیبالرینی الری اودون کناریندا شامقزلری قاالدیؤو ا
هوق قرایالری چقاب ،لر کیدیئتگنفر  ایکی آیری ـمریم و بیر ایله نین و 

ده  یئنهایچه  ـایشیغی آلتیندا یوسونالر. اونالر گلندن سونرا چای ایچه
می ارق. بو داغ پروالردیسینده اوخوماغا باشالرهؤوالنان اودون دلتونقا

 کلیهمیشه بیر نئچه یولداشالریتحصیلینی باشا وورموش بیتندن سونرا 
ه یاخینالشماسی یبیتمه نینپروقرامی . داغلرایدی جکاونالری ترک ائده
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طبیعتین بیر طرفدن . ائدیردیناراحت سئویندیریر، هم ده هم ی گیلبارات
دن آزاد کرمؤلرینی گکچتینلیبوتون لـتین یم ،روبؤگلرینی للیکزؤگ

. او بیری طرفدن بیر هفته دیلری بیتیرگون قمااوجاغیندا یاشقطبیعتین 
دی. ای ک اوزرهی بیتمیآغیر یوک چینینده داغالری دوالنماغین چتینلی

او چایین کناریندا یاشایان بلکه لر. کجیههچکمداها ی یاونالر بو چتینلی
 گیلبارات. یوخ ایدیالبدان خبرلری ده ینقین اکئچ دهاؤلکهلر کندلی

 یوک آبادانلیغاؤب ناورادا ،لر کیشمیشدیییهدغا ساری الرینی بیر آوادانلیلیو
 گیلباراتگئدنده  یلرینلومؤ. یولون آخیر بدیای وتوبوس وارآجاده و 

. ریدفرقلیپالتارالری   یئرلیبوراداکی اهالینین  ،روردولر کیؤگ
 گؤی. اونالری ردندیلینئا «قشقایی»بونالر  ،لر کییردیئیالری دیولداش
گئن شالوارالری  ،لریرکؤمخصوص بلرینه اوخشایان لرین بؤرکتورک

 الاونالری. باراتین فرقلی ایدلردن تمام رنگلی پالتارالری او بیری آچیقو 
بیلگی  آرتیق حاققیندا اونالر ، بونا گؤرهرصتی اولمادیوف داها ماغادانیش

 دن یورولموشدوالر.کمتهفته یول گئ اونالرین هامیسی بیردی. ائده بیلمهه دلا  
 بیرباشاده  یئنهبوس دانلیغا یئتیرندن سونرا بیر مینیآبا سوناونالر 

ال طاراق کی، اورادان دا شهرینه یوال دوشدولر «زاوها» ئدیب،رایه ایک
. دیربیر وسیله آرخایینطار بو اوزون یول اوچون داها ار. قلگئتسیننا تئهرا

 «ستانیخوز»دیر. داساعاتلی بیر لب  ده  سینا یئتیشمهتئهرااونون چیخیشی و 
داشین قورولوغو اونالری  ـجه داغکیتدز شهرینه ساری گئهواستانیندا اوا
رز داغالرینین ولبآیا  ین وآذربایجان بوراالردا. ائدیردییران ئح
 آغاجسئیرک الردا ق. کندلرده و آبادانلییوخ ایدیخبر داها الریندان قلییلیاش
 . گؤرونوردورنتی ؤیو گ

ر. اونون الدایاناجاغینا چاتدی قاطارزین هوااونالر ا نهایت
 «سرخون»چایی  «کارون»لر. ینا تماشایا گئتدییچا «کارون»یاخینلیغیندا 
ده آرخین و چایین اولماسینی کیوکلوؤ. بارات بو بایدی یوکؤبدا چاییندان 
. بوتون سویو ردیاوال آرتیقدن نی بیر کیلومترئا ئده بیلمیردی.تصور ا
 ئدنده ا ن آزیقایسه اویدی. بارات گادار چایینی اونالرال مق ابوالندیری

. رسویو دورو و تمیزدی «گادارین» ،خوشلوغو وئریردی کیلیزونه بو دؤا
لر. کارون چایی رایچی لره دولدوروبن کوزهبح تئزدواونون سویونو ص

مکن وم کمکئچبو تایینا  ـتای و او مکیدی. اوندا چیمق اچوخ بوالندیری
 یلدی. ئید
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طارا ااونالر ق داهاواو چوخ ایستی بیر بورکولو آخشام یاخینالشاندا 
لدی. ئییت داوتوبوس کیمی راحآطار انا ساری یوال دوشدولر. قتئهرا ،مینیب

. او ائدیردیکار  الرینقاونالرین قوال سیهس «تاخـ تاخ »دال بااونون دال
لدی. ال بته اونالرین ییئت دایئرلری راح قاونالرین اوتورابیری طرفدن 

اونالرین یاریسی  «هچک ـفین چکهئایتین ک»یدی. ا یاتماالری دا داها چتین
کی وندهتلری ده باش اوسده و او بیریصندلدا ، یاریسی یبیئرده یات

اوندان سونرا  ساعات. بیر نئچه رالگوندوزه چیخاردینی گئجه رداالختات
دفعه  سون ،لرینی بوشالدیبیوک ،بچاتی قاطار دایاناجاغیناین نتئهرااونالر 

ـ اولماماسیندان آرخایین  کیک اولوبسا  آرتیق ـ  ییالراق هر نهاو
 .الردیسایالر دئیه، اولسون
 یئنهبیر دسته  گیلبارات. الردیل وئریب آیریله ا  للریبیرـ بیر ااوراد 
ده ایکی  یئنهساری یوال دوشدولر.  مئیدانیناسفند یا 24دا آوتوبوسده بیر 
 کویـهای وسوندهتشهرین قارا توس شیبهیلون الپ قاباغیندا ا  آوتوبوسمرتبه 

یوال دوشدولر. بارات زورال باشینی بدنینین قاالبالیغیندا  تیخاجینایچینده و 
. ائدیردی حیسونون آجیلیغینی بورنوندا تردی. او توسیونده ساخالیتاوس

یوخو اونون باشینی  قیاریمچی قیه دایایاراداکی پنجرهقباشینی قیرا
ائوه  وزونؤا ،کیایدی  ون و یوخوسوزغیور قدریدیردی. بارات او رغآ

 ایستیی. سونرا بیر تدسینی هارایا آ«کوله»دی هبیلم هئچیئتیرندن سونرا 
 دی.ییخه یهشؤد ـانغزونو یورؤاوب دوش توت

زونه ؤحالی ا تزهاو یوخودان اویاندی.  یاخین مااناهاردان سونرا آخش
یسی دا رغراق اولموشدو. اونون باش آیوگلمیشدی. بوتون بدنی چوخ ق

کی یب و همیشهئیدی. او دوروب پالتارالرین گق ایایشی هاوا هلهگئتمیشدی. 
وورماغا گئتدی. اورادا بیر  باشبیر سینین قاباغینا اونیوئرسیتهن تئهرا کیمی
خاریجده بوتون  یبرؤیکیمی یئردن گ «کلبهؤگ»الر تاب ساتانیک راسی

یالنیز . الردیساتیر الریتابیک ققاچایازارالرینین  انگلیسنشر اولونموش 
الرینی تابیک «و.ا. لنینین»و «دریک انگلسئفر»، «کارل مارکس»

بیر بهج چاپ اولوردوالر. او بیریخارلدان ونتروالر کتابیتاپمازدین. باشقا ک
الرا باخیب. تابیچیخان ک یئنیمام ات قالری دوالنارادوکانتاب ساتان یک

الرا تابیاو کاولماسا دا، قدر پولو جاق آال آرتیقتابدان یایکی ک ـبیر اونون
 زالیردی.نسان کیمی عطشی آیبیر سوسوز اقال باخما
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هوشنگ و  ،زیاد ،ناصیر ،کی گؤردوننده ؤگئجه بارات ائوه د
. الردیگولوب دانیشیر ـ یبئیاونالر د کیمیکی . همیشهردیز دا ائودهورموه

ً لینده اونالرین هر بیرینین ده ا   اوخویوردوالر. اونالرین  بیر کیتاب عادتا
 «رمینهئیای ت»نین اونیوئرسیته  ،یدی کیا لری وارلرینین بیر بهانهبعضی

الرین لری سیاسی اوالیبهانه ساسا آماتورموشدولر. ؤایکی درس گ ـبیر
 دی. ای دوز اورتاسیندا اولماالری

. بو اولوردو لرکیچیک بیر میتینقالرین هامیسیندا ستانیشهر
ینه سهماییلوردولر. اونالرین حؤا له آتیالنداگولآدام  ده بیرتک لردهمیتینق
شهیدلرین  ایله یاناشی، لرمیتینق باشقالی داواموره شهرلرده ؤد گؤره
 ائدیلیردی. داوام میتینق ایلهآیری بیر  کیمی نکگلهبیر  نجی گونوقیرخی
میشدی. رولمهؤک گوتدار میتینقیوک ؤمومی و بوبیر ع هلهدا نتئهرا

 آبادانشهیدلرینین مناسبتینه و  میتینقینینم شهرینین وو ق میتینقیتبریزین 
هامی  آنماسی اوچون شهیدلرین انیان نده یانغیندای«کسئسینما ر»ین شهرین
 ینکیمشهرده  میتنیقیبو  ییردی.بیر میتینق گؤزلهمومی ودا عنتئهرا

الری دوکانغیشما و یده ییز یئرینده مسجؤیلدی. بازار ائیلی دبلقویماسی 
لرده و اونیوئرسیته لراؤیرنجیبیلدیریردی.  یال اعتراضینقماباغال

 لر.شان وئریردییالرینی نراضیال بو اعتقیوال سالما میتینقخیابانالردا 
بی یائو صاح ،ه خبر وئردی کیناصیر ایلهبو حالدا هوشنگ بارات 

تضییق گؤستریردی اونالرا  ببی هر گون گلییائو صاح تزهو  ائوی ساتیب
ر یرد نفره. اونا خاطؤنه اون د ،رایه وئریبیرد نفره کؤائوی د ،او کی،

 ق. اونالر ائو تاپمارلدیای زلرینه ائو تاپمالیؤا ،ائودن چیخیب گیلبارات
 اختا وزاماناو  هله. الردیبیر یئر تاپمالی قپاییزدان قابا قکرینده  اوالرایف

 لری وارم ایشوهوم آرتیقداها ائو دالیسینجا گئتمکدن یدی و اونالرین ا وار
 «ژاله»صاباح  ،هوشنگ خبر گئتیردی کی بئله بیر دورومدایدی. ا

و  یاجاقباشال میتینقمومی وبیر ع دهدیئدی ساعاتسحر تئزدن یندا نمئیدا
 جک.ساری گئدیله مئیدانیناسفند یا 24خیابانیندان  «پهلوی»

 ینیردی. اونالرریغآباشالری  میتینقه قاتیلماق اوچونبو  ینگیلبارات
 یلر. عینبیلیردی لی اولدوغونوخطرنه قدر  بئله میتینقه قاتیلماغین یهر بیر

لر. ش گئدیردیاونا قو ،دا الردیقورخسای ق،طبیعی اوالرا قدرحالدا بیر 
ده دییئد ساعاتبح وص ق ایدی.ی اونالردان چوخ اوزانمئیدا «ژاله» آما

 لروئردیگلیردی. هر حالدا اونالر قرار چوخ تئز نظرلرینه میتینقه گئتمک 
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 گئج قدربح دوراندا بیر وبارات ص ایله ناصیرلر. سینتبح  گئوص ،کی
 ساعاتدو. اونالر موشگئج اول ئیینجه آرتیقی یلرینبحانهویدی. اونالر صا

 «زیاد»تئز  ساعات. اونالردان بیر یاریم الردیائودن چیخ تزهده دییئد
 ساری یوال دوشموشدو. میتینقه

زلرینی ؤا ،یردی کیکئچزی ککیس ساعاتبارات  ایله ناصیر
دان دوشرکن آوتوبوسلر. اونالر یئتیردی مئیدانینا «فوزیه»یا  «شهناز»

 ،یدیا الر خلوتخیابان بیرینجییل. ئیوضعی ت عادی د ،کیلر ئتدیا حیس
الر دا سی گلیردی. خیاباندا اوالن آدامهفنگ سوتک تـتکدا ان اوزاقد
. ماشین دا خیابانالردا چوخ آز الردیبو تایا قاچیرـتلسه او تایـتلسه

خریطه بارات  ایله ناصیرهئچ بیر شئیدن خبری اولمایان . گؤرونوردو
ـ میتینقه ساری  یوال ن گئد مئیدانینا «ژاله» لریندن اؤیرندیکاوزو

اوجا  ـاوجاایله  زلریؤالر. اونالر ایا قالماسینیچوخ دال ،لر کیگئدیردی
مقصدلری اوال بیلسین کی، دان قدانیشمااوجا اونالرین . الردیدانیشیر

 میتینقه طرفاونالر مک ایدی. لدورؤلرینده از اورکؤقورخونو ا
 قاچیردی.  هبو طرفـ او طرف  ات داماعاج .لرگئدیردی

یئرلرده  قریب قفی اوالراوتصادلده بعضا شانس قریبه بیر شکی
 ایله ناصیر. بو قاچاقاچین ایچینده بیری ایله راستالشدیریربیرـالری نسانیا

لر. زیاد گلدی توشایله  زیادده بارات بیر طرفدن و او بیری طرفدن 
 هلهدوغوندان لر اولیندا نهنمئیدا «ژاله»ونالرین یینجه ائمهاونالرا د
 میتنیقی ؟هارا گئدیرسیز» دئدی کی،. زیاد اونالرا یوخ ایدیخبرلری 

ونه تاوس اینتاماعاج هد هلهلوب و ؤآدام اله الر و یوزلرتوتوبیه لهلگو
تزه باشا دوشدولر کی،  گیلباراتآن بو  له یاغدیریلیر.گولطرفیندن  شئارت

دی. اوندا ای یسلرین سهلهلره آتیالن گولکیمیتینقدهسلری له سهگولبو گلن 
 ائولرینه ساری یوال دوشدولر. ا قوشولوب،ختیارسیز قاچانالریاونالر دا ا
او  ،یدی کیا خبری وار آرتیقده هوشنگ ائوه گلرکن اونالردان  یئنه

، یا دا لدوروبؤا هالینیا   عادی قدرنه ه آتاراق لنئجه گولارتش  میتینقده
یدی. ا وابسیز قالمازادا جنتئهرابیر اوالی  کیمییب. بونون ییاراال

لرده آز دا اونیوئرسیتهو  قطرفیندن. یای اوالرا لراؤیرنجیصوصا وخ
لر شوشهاولوب و میتینق لرده اونیوئرسیتهصاباح بوتون  قاوالرا اؤیرنجی

 ،کولوبؤخیابانالرا ت لراؤیرنجیسیندیریلدی، رستورانالر داغیلدی و 
 . الردیباشال یهوئرمهعار وش
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اوچون  قتوتما یدی و قیرخیندئو اونالرین ی کتورمؤبو شهیدلری گ
م و یبو مراساندا  منبره چیخولالی. مجکدؤنهنه ددلر توپالنما یئرلرییمسج

یت تاپیردی. بوتون مح هاتوپالنتی دا د و هر یلرده بیر مسجلهلمخصوص اهم 
تقلیدلری  یالالر دا بیر مرجعمولیدی. بوتون ا السی وارولمسجدین بیر م

و  گئنیش ایدی آرتیقلر هر بیر سیاسی تشکیالتدان شبکه یدی. بوا وار
دین آدینا دا مشروع یتی  ماق گوجونه مالیک ایدی.الل تی توپیم آرتیقاوندان 
 .دیسینه توپالیا بیلیرورهؤز دؤت ااالری راحآدام سیزواداس قاوالرا

بیر داها سولدوزا ن ندن قااللریتعطیلاوچ هفته یای  ـبارات  ایکی
 قاونو بیرینجی دفعه اوالرا ،کیخبرسیز ایدی دی . بوندان تهایس ؤنمکد
. او سولدوزا گلدی. تئز قیاجاینی یاراالیهیاراسی یاخیندان اور «البینینقیا»

ز ؤاونالر طبیعی شکیلده ا گؤروشدو.ال یولداشالرفیروز و او بیری  ،بایرام
الرینی ز تشکیالتؤا وب،بارات دا اونالرا قوشول ی گؤروردولر.لرینایش

 ا باشالدی. غچالیشما یهگوجلندیرمه
ین خبر باراتبیر  ازآغیر و اینانیلمایکن بو چالیشماالرین ایچینده 

بو خبر  ،له داورانیردی کیدن ائمهاق ایستهاینانمهئچ ینی یاراالدی. او یهاور
خبرین دوغرو اولماسینا دا  آما .اوال بیلمزهئچ جور مومکون یاالندی و 

نئجه بو اوالی  ،کیبیلمیردی ئده ا هتص ور دجور  هئچاینانا بیلمیردی. او 
چوخ یاخین بیلیردی.  له«فییوس»یولداشی  قیاوشاقلزونو ؤاوال بیلر. او ا

یه داقیاوشاقلاو  نوب ؤدسونرا ، دیبگئاوالراق مجبور یه سولدوزدان اورم 
اونالرین  گزیب ـ دوالناردی. ایله «یوسف» جارالساعاته گلندسولدوزا 

. الردیرااوینایاخیمدا بیر ت سیههر و سئوردیچوخ  یایکیسی ده فوتبال
اونون  موشدو.شهید اولو، نیبلههللگو میتینقه قاتیلدیقدانداکی تئهرا فییوس

 دی.قباسدیریالجا تیریلیب،سی سولدوزا گجنازه
هر حالدا او دا ائتمیشدی. باراتی گیج بیر بؤیوک شوک کیمی بو خبر 

اونون  دیر.لیئتمها راکیشتیمده ایتئز بو مراس بیرلیکدهایله  یولداشالری
سا و هامیسی یچوخ ق یزامان باسدیرما ناونوایله خبری گلمه سینین جنازه

گیلین قاپیسینا «یوسف»سینده لهلزونو کوردلر محؤ. بارات ااولدوبیر گونده 
ین تانیمادیغی باراتالریندان و اورا اونون یولداش ،کی گؤردویئتیرنده 

نون بدنی یویولموشدو و باسدیرماغا . اوایدی چوخلو جوانالردان دولو
 ،میشدی کیمهکئچ بئش دقیقهچاتماسیندان ین اورایا یدی. باراتا ریحاض

. الردیباسدیرماغا آپار یبلرینه آلینیالری چیولداش ونواونون تابوت
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 «شاه» بیرلیکدهالری وانابیرینجی دفعه سولدوزدا تورک و کورد ج
ستانا یدا قبرهاواالری قویومر کرهعار وئروآشکار ش ه قارشییمینژئر

بیر  ونوناونون تابوت یبرصت تاپویوال دوشدولر. بارات دا فساری 
هنه ؤنین کین بدنیفییوس دو.تورؤنئچه دقیقه گ یبشییاپبوجاغیندان 

  میشدی.الب عطریله قاریشیو، گیاراسینین قوخوسو
ین فیکورد یولداشینین هیجانلی حالدا یوسآدلی  «مجنون» هله

مک عارینی وئروشسی ین چئوریلمهینمژیئر پهلوی قیارایداش وتابوتون
فی درین و یریله یوسللز ا  ؤدی. اونالر اای زونون قاباغینداؤین گبارات
ساری شهره  کعار وئرروقبرین ایچینده باسدیریب و همن حالدا ش ققارانلی

ـ بیر. بارت ایدیچوخ ی لراؤیرنجی اونیوئرسیتهندولر. اونالرین ایچینده ؤد
 روردو. ؤلری اورادا گهرهئتانیش چ بیر

اونالر  ادساعاتقدر سوردو. بو ایکی  ساعاتایکی  باسدیرمابو 
 یعارالرینوش «کقالل و بیرلییتیسا ،آزادلیق»ی قدر یدیتهلری ایساورک
 لر.عار وئردیوشسی ایله باغلی چئوریلمهرژیمینین  «شاه»، وئریب
اینانا ده  هلهبارات  آما .یله قبره قویدوالرلرلز ا  ؤا «فیییوس» گیلبارات

ف داها گئدیب و ایکی متر توپراغین آلتیندا باسدیریلیب. ییوس ،بیلمیردی کی
الب عطریله قاریشمیش قوخوسونون وهنه یاراسینین گؤین کفییوس هلهاو 
تبریز ین یوسفاو بورادا  طرینی یادیندان چیخارا بیلمیردی.ع

تانیش  ایلهیولداشالری باشقا کورد بیر چوخ سینده تحصیل آالن اونیوئریسته
 . الردییریدان تانقجاقابا بایرام و فیروزاولدو. اونالرین چوخونو 

نین یاسیندا بو مسالهؤبارات فیکرینده و ر ننین یاریسیناجاگئجه
ر او  «یوسف ایندی هارادا یاتیب؟»نه حیران قالمیشدی کی وتصو 

نین ئجهنموشدو. گؤشهره د قیولداشالریال اوز ال ریله یوسفی قبره باسدیرارا
ایکی متر یئرین و قارا توپراغین آلتیندا  انلیغین ایچیندهتسیقارانلیغیندا و قبر

و  یورغونلوق ،ردییی آغیرالیگؤزلر. ائدیردییوسفین یاتماسینی تص ور 
 هئچ نهایت. قویوردودان قبو فیکیر اونو یاتما آما .میشدیهیوخو اونو گیرل

 میشدی. تیوخویا گئ زاماندی نه هبیلم
تحصیله  بو ایلکینین اونیوئرسیتهدن سونرا بارات بیر  هفته

رینین البین شهیدلینقیا دی.ای لینمهؤدنا تئهرابیر داها  ق اوچونماباشال
سینی اگر یوسف سینه ین یاراالمیشدی.یهین اوربارات یاراسی بیرینجی دفعه

نین هر ثهیبیلر. اونون بو حاد گؤره، بارات دا بو ایشی توتوره قاباغینا للگو
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زونون قاباغیندان ؤگلیب و گ کیمیسی سی بیر سینما پردهبیر صحنه
 یردی.کئچ

و لر وئریب سا شکیلدا اولآزاراق  لردنمیتینقبوتون بو  لرئتزق
وروپا آلر و بوتون تهئقز ،«بی بی سی». الردییازیر حاققیندااونالرین 

زلری ؤی سیدیئنین گونده د«آیت هللا خمینی»دال ابالری دالدیائم
 نالراو الر.یندانیش حاققیندا ینیئمور خالیارانیب سانکی. اونالر الردییازیر

سیاسی یالنیز ایچریده ایله  «دین خلقیجاهوم»دانیشارکن بیر طرفدن 
اونالری غیر ئدیب اهوجوم  ا«سولچوالر» انچالیش قتشکیالت اوالرا
الر نو اورتایا آتیردیدیردی، او بیری طرفدن ده اوئتنقید ا قاسالمی اوالرا

ه بیر کلمه یارانسین ن «مهوریتیوسالم جیا»یالنیز یر ایراندا یهایست ،او کی،
 .آز و نه بیر کلمه چوخ

دلری یجاهوخلق م»و  «ی تشکیالتالریلرفداییخلق »
الری مکانیا قآرتیرارا یچالیشماالرینز ؤاده کائشی «الریتشکیالت

آلیتی بوتون یئریالر. دالر چیخاریرو کیتاب لر، قزئتبیلدیری»اولدوغو قدر 
ا چیخاراراق آشکارلرینی الر فعالیتانبیر تشکیالت کیمی چالیش گیزلیو 

ن . اونالریالردیلر و چالیشماالرا باشالسیاسی تبلیغ یاواشـیاواش
سئیله زلرینی ؤاوب وزونده اتلین اوسئس ،یردی کییهچالیشماالری بونا بنز

بو  .دئییلدی نومکومبو سئیلی جیلووالماق الر. تقریبا تاپشیرسین
 یلربیلدیریده ده بو لرشهر دئییل، لردهاونیوئرسیتهر تکجه التشکیالت

و اوزه چیخیب الر دا یایماغا مشغول اولموشدوالر. آیری سیاسی تشکیالت
 کیمیمیسر وزونو بیر سیاسی کؤ. االردیا باشالمیشغهامیسی چالیشما

ز نقشینی ؤنوب و اورادا سیاسی چالیشمادا اؤسولدوزا د هلهبارات ن رؤگ
زلرینه ائو ؤا بیرلیکدهله ناصیراو  هلهردی. ییهایستائتمک ایفا 

 ر.التوتمامیشدی
. اونالر الردیآلمیش رینهللری ا  الاوشاق مکتبلری داها کوچه

 ،عار یازیبو. بوتون خیابانالردا شرلدییا نارین هر بیر یئرده وار ـنارین
 رییهتهلرده و خیابانالردا کوچه ،یبییالری بیلدیریهر بیر یئرده 

. الردییرییشیب و خیابانالری باغالیهد گؤرکمیال شهرین قیاندیرما
سولچوالرین  آمایدی. ا الراینسان اونالرین اکثری تی ده سولچوالرا سمپات

جک  بیلهقانادالرینین آلتینا آاللیکده الری بونالرین هامیسینی بیرتشکیالت
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دا وانالرالرله بو جبیلدیریدال ابدالاونالر  هرچند کی، میشدی.قدرگلیشمه
 لر.ریردیتسؤگ یلرینو اونالرا گونون عملی تاکتیک یارادیب اویانیش

آنتی بیر گوجلو شکیلده ی لداواما قارشی سولچوالرحالدا  یعین
د یمسج ،لر، قزتدن رادیوالر«یت هللا خمینیآ» یجریان اتتبلیغ مونیستوک

 یمک هئچ کیمی نئچه آی بوندان قاباغا .ردیلیائدی هماییو هر بیر یئرده ح
ن بو نئچه آیین ایچینده، یتانیمیردی، الک مولالنیآدیندا بیر  «آیت هللا خمینی»

لرینین هر ائوده هر هفته اونون حرکت یعنی  گوجوتبلیغات  آردیجیل
اساس البین ینقیسینده او بو انتیجه مایمالنیله یاییولو اخبرلری رادیوالر 

زلرینه ؤدلرده اونون سیالر بوتون مسجولالمچئوریلدی. بیرینه  سیماالریندان
 «یاشیل کمربند». الردیباشالیه ئتمها هماییالبدان حینقیا ئدیبناد ایستیا

نین لریمهاندا و پول خرجلهقلر پروپالکهؤا «باتی» گوجلوسیاستی  
 ردی.ییهایستاوستون گلمک سیاستینه  «زی کمربندیرمیق»سینده سایه

دلرده تشییع جنازه یمسج لردهمیتینقکی داها شهرلرین ایچینده
وان اجلرده میتینقبو  چوخالیردی.لر دایم میتینقیوال دوشن  لریندهمراسیم

کومت ؤحده هم  ،الرولالیدی. هم بو ما الری وارلوالر مخصوص رولالم
ات آپارماقال نه شانتاژ و منفی تبلیغئیه قارشی لر«کومونیست»هامیسی 
کومت ؤالئیک بیر ح. الردییریفاعی بیر دورومدا ساخالید دایماونالری 

الر تشکیالتی ولالم بویواؤلکه بوتون  لرکومونیستین قورماق ایسته
موکراتیک ئد لیکدهبیر البو مذهبی جریاننان دلردن هدایت اولویطریقیله مسج

مکداشلیق ائتمک ا  اوچون ائتمک ولت تشکیل ؤالفلی بیر دیو اعت
مونیستی وک آنتی قینا دایانارارالرمااد نادعی اونالر آما .دوشونوردولر
، ایسترسه عمدی ربو شانتاژالر ایستلر. داوام ائدیردیدیتله یشانتاژالرینا ج

 «یاشیل کمربند» ینلرینکومتؤح «باتی» یقیناولسون، عمدی  یغیرده 
  تام اؤرتوشووردو.سیاستیله 
مذهبی سین دئیه، الف یارانمایختیجریانالر ابوتون سولچو  گؤرهنا بو

موکراتیک ئد قسلرینی آزالداراهس قارشیسیندالرین حرکت یسالمسو ا
. لربیر آز گئری چکیلیردیلریندن ز موضعؤا یبره دایانلپرینسیپ

دا  جاسیناآشکارایان قارشی طرف لردن بیر کلمه آنالمموکراتیک پرینسیپئد
 یگئردیم تدان بیر آققوروب و سولچوالری  داغیتما «کومتؤسالمی حیا»

 ینلرینلکهؤنده باتی ایژیستئاسترا «ساواش سویوق»بو دقیقا  چکیلمیردی.
لر ردیییهایستلر لکهؤااو  .یدیا بیر دوشونجه و حرکت ونغاویدیینه تهایس
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اونون بیر  ،ونه گلسهتلی اولسا، هر کس ایش اوسبیر گون شاه گئتمه ،کی
ا ونالره قارشی اوالراق الرمونیستوکیعنی  ؛اولسوناساس گؤستریجیسی 

 تامامیلهنی دقیق و ژیئاونالر دا بو استرات تسین.تؤرهین غقیر ریندهاوزه
 .الردیقاباغا آپاریر

ق اوچون ماایارانم کلیایکی دسته سیندهالب جبههینقیاا سولچوالر د
 کی،قویوردوالر  قآچی آرتیقی نمئیداله کلرینده قیسا گلمز موضعؤا دایم
ایکی آی بوندن قاباغا  ـ. بیرلی گئتسینایرهب شکیلده یغال «اسالمی حرکت»

 یعارالروسالم شیایندی ا «آیت هللا خمینی»تانیمادیغی یمین ک هئچ کیمی
لر یخانهئیلیردی. مئید لردهمیتینقبوتون  قچوخالیب و دیوارالرا یازیالرا
لره ای سوپرمارکتزنجیره حت ایردی. دیریلاودا چکیلیردی. سینماالر یان

اینقیالبین اساس  ،روردولر کیؤگیل بیر طرفدن گتاحمله اولونوردو. بار
 سیدوشونجه المسیری االاوشاق مکتبو  لراؤیرنجیلری اوالن وهقو

اونالرین  آما. رلدییا آیدین آرتیق داها الردانولالالر. اونالر مردیداشیمی
 اؤلکه بویوالرین بوتون ولاله، مین. بوتون ترسیوخ ایدیالری تشکیالت

یه حوزهیمسج ن  نیاؤلکه ،یدی کیا الری وارتشکیالتکیمی لری دلر و علم 
لی آدامالری دوشونجهگئری یلیب و بوتون ییاکیمی الپ کیچیک کندلرینه 

هول تده ساخالیان قیل تی ذییب.  بیر میسینه توپالورهؤز دؤا لر همیشه جهالت و 
هوق هور. جهالت قاللرینه دایانیبو  لره الری بوتون نقطهلرینین تشکیالتو 
 قداغین اوالراالرین تشکیالتالری بوتون دارمادوشونن انسانیلمیشدی، ییا

 قلدورولموشدو. اونالردان قاالنالر او قدر داغیناؤاونالین هامیسی ا
لری بلکه نمهؤه دگوج بیر آلترناتیو ،اونالرین توپالنیب ،دوشموشدولر کی

 اوچون قمای ساخالیسینده بیرلینقالب جبههیدی. سولچوالر، ارلر سور  یلا
 لر.گئری چکیلدیقاباغیندا  یناو بیریلرین

بارات بو اوالیالرین  ایله ناصیردال گلیردی و ابالر دالاوالی
یت وئرمیردیچوخ ه یهمتجا گئن، ائو دالیسییبجا گئدندالیسی بیر  نهایتلر. اهم 

اونالر اوچون بیر ائو تاپیب. بو ائو ده  ،گون هوشنگ گلدی و دئدی کی
ین ناصیر، بارات و وبسینه یاخین اولاونیوئرسیته زؤطبیعتا هوشنگین ا

دینا آز ؤ. او ائوی ده هوشنگ ایردیسال قیولونو یاریم ساعات دا اوزا
ندا یخیابان «مییهاش»ندا تئهرا ،الردیبارات مجبور قال ایله ناصیر قتوتارا

. بونالر اورادا الرقالسینلی ائوده اوتاقیاخین بیر تک  مئیدانینا «شهیاد»
یب اورایا گئد دایمدی. ای کی ائولریقده قابا یئنهدا ایکینجی ائولری  قیاتارا
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ز ؤیاتاغا ا قون اوالراغ. اونالر یورالردیدانیشیر ـروشوب ؤاورادا گ
 لر.ولرینه گلیردیئا

ی شکیلده ددیز چالیشماالرینا جؤا ناصیر ایلهده بارات  یئنهبو ائوده 
سینین قاباغیندان اونیوئرسیتهن تئهراده  یئنهلر. اونالر دیائدیر داوام

اونالری اوخوماغا  و الرتابیچوخلو کاینگیلیس دیلینده اوالن قاچاق 
چوخ  قنگلیس دیلینده اوخومایالری اتابی. اونالر اوچون بو کالردیچالیشیر
 گوجه یزلرینؤنسان کیمی ایاونالر بیر سوسوز و عطشلی ا آمایدی. ا چتین
یه ائتمه مهوسینی فارس دیلینه ترجایکیسی بو کتابالرین بعضی  قباسارا
بو ایشه  اؤنجهدی. او ای کرییین فناصیرکر ی. الب ته بو فالردیباشال

خ صفحه بیر تاریخی رقی ـشیب و اوتوزهمکلؤبارات دا اونونال ک قباشالیارا
یلدی. ئیی دزامانئتمک مه اوتاب ترجیک زامان آما. لرئتدیکتابدان ترجمه ا

ی یهین بیر اوریدی. باراتا لری وارلی ایشهرمؤین گونده چوخلو گگیلبارات
 نیلریو ایشیگؤردوالرینین داکی یولداشا، اورقالیب «سولدوزدا»ده 
 اونالری دوشونوردو. یبیهایزل

نین اونیوئرسیتهکن بیر داها چاتارایکیسی ده پاییز  ناصیر ایلهبارات 
. اونالرین ایکیسی ده سیاسی چالیشماالریندان الردیاوچونجو ایلینه یازیل

دن اونالر وئرمهنم ؤاونا ا آما. الردیقالمیش گئری قدرلرینده بیر درس وترؤا
 ایله ناصیر. لراوستونلوک وئریردی لیبیرینجی درجه ناسیاسی چالیشماالری

چوخو تورک اوالن و سی کندلردن گلن ورهؤیئرین د تزهبارات یاشایان 
یوه ساتان ئم ،خانارکچیؤاونالرین یاخینلیغیندا چ دولو ایدی.لیلردن دکن اآوار
چوخ ئدیب، داها ا قزلیایدی. اونالر ائوده آز آشپا ی واردوکانال ققاو ب

گلردی.  قوناقده هوشنگ یا زیاد اونالرا  هردنلر. یردیئده یاونیوئرسیته
 لر.روشه گئدردیؤ گالبونالر اونالر چوخداها  آما

 «ژاله»ندو. ؤیه داونیوئرسیتهلر آچیلدی. بارات دا اونیوئرسیته
بوتون  لرمیتینقو اونون شهیدلرینین قیرخیندان سونراکی  میتینقیینین نمئیدا

ی. بویانیردچوخ یئرلرده قانا لرین سونو میتینق. بو ائدیردی داوامشهرلرده 
ینده گؤزلراونالرین  یبینی یاندیریهوانالرین اورابو شهیدلرین قانی بوتون ج

لومدن ؤرندن سونرا اؤزو قانی گؤلدوروردو. اونالرین گؤقورخونو ا
لومه قوش گئدیردی. ؤل ت ایم هدلرقنمیتیقورخموردوالر. بوتون شهرلرده 

ده لر، او بیری طرفدن بو مملکتالسا گئدیردییده بیر باشدان ک گیلبارات
 االرو اعتراض دایم میتینق رکگؤسترهتپکی )عکس العمل( ن اوالیالرا کئچ
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 وبسیندن خیالی راحت اول کومیته الرداغچی. بارات داها الرقاتیلیردی
الرینی زامانگئدیردی. اونالر هامیسی چوخ  قزو ده داغا داغیناؤا

ن ا   قدورارا یاقالرینه دبیرـ بیرده لراونیوئرسیتهلر. یریردیکئچلرده میتینق
 لر. و تعطیالتا چکیردی میتینقیله اکیچیک بهانه 

و  «احسان»ده اونیوئرسیته ،دو کیرروؤحالدا گ یبارات عین
 هلهالر. او کی رتک دانیشیبهال تک«خاتون»چوخ داها  «سماعیلیا»
ال خاتون، اونون ائدیردیب ویندن تع جیهیه گلماونیوئرسیتهین «احسان»

خاتونون بیر یاخین  یالنیزاو  آماوینمیردی. ئدانیشماغیندان چوخ دا س
اونالرین بو  آما دیر.مالیحس اس اولمابو قدر یه بو مسالهداها  ،دیای یولداشی

 نی آنالیا بیلمیردی. دانیشماالرینین ندنی
ده، اوندان لرمکتبجا قه داها بیر سیاسی هاوا یاراندیداؤلکهبوتون 

، هامی یبعارالر وئریلولرده و سونرا فابریکاالردا سیاسی شدارهیسونرا ا
الرین آزاد ندانداکییز» «موکراسیئد» لی سوروردو.ایرهلر تکسیاسی ایس
عارالر، وشبو کیمی بئله و ها لرین آزاد اولونماسیزبیح «اولونماسی

ری داها الاوشاقلرین کتبنیردی. متهایس هدکلرله بیرلیتکنفی ایسیص
 «گونو اؤیرنجی»زونو ؤا ده اونیوئرسیته. الردیلدان چیخمیشونتروک

لرینین فابریک« چیخارما فتئن»و  «رمایآیفت ئن»یردی. یرالیحاض میتینقینه
 داوام ائدیردی. سئیرک شکیلده هدلری میتینقو  «تعطیل» ده لرینینایشچی

ه یهیشیلمهبیر دبیربه «ناظیرباش »و  «ناظیری مودافیعه»ده اؤلکه
من سیزین » ،یردی کیئیدا درادیوزو گلیب و ؤا «شاه»یردی. یباشال

یردی، تمآزال لریمیتینق تکجهبونالر  آمابئله، و ها «دیمتائشی سؤزونوزو
داها دا آلتیندا داغیلیر، تضییق کومت ؤحکی،  ائدیردی حیسل ت یبلکه م
نقالبین یبارات دا ا لرده جیددی قاتیلیردی.میتینقآلیب و گوج  آرتیق
بر یاکتوروسیه ا»و یا  «کیمیالبی ینقییوک اؤفرانسه ب»سینی گلمه

الرین السیده کاونیوئرسیتهخیمدان روردو. او بو باؤگ کیمی «البیینقیا
ی دوشونوردو. اونون یهنمؤده سولدوزا د یئنه وبگؤراولماغینی  قداغینا
دا او قدر اونون نتئهرا ،او بیلیردی کی راحات ایدی.دان نتئهراخیالی 
لر. او رسونؤگ یلرینایش ،کی رری واردیالاوشاقکتب الریندان و میولداش
دوشونوردو.  یییئتیرمهیئرینه  حاققینداسولدوزون  رولونوز ؤاخیمدان بو با

نوب و ؤلری بو وضعی تده بوراخیب و بیر داها سولدوزا داونیوئرسیته
داغیلیب و  لراؤیرنجیسینده بوتون اونون دوشونجه تیلدی.گیله قابایرام
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. بو لرئتسینا کرهبرلی «البیینقیا» کی، الردییلمالیییا هر یئرینه نیناؤلکه
 ی.  چاتاردداغیلمادا یقینا باراتا دا سولدوز 

. او الردیدا قالنتئهراگیل و هوشنگ ناصیر آماندو، ؤاو سولدوزا د
بایرام، اروج، فیروز، و نوروز دا  ،کی گؤردوده کندوؤسولدوزا د

 ائدیب،تشکیل الر ومشیب و اوتورهده بیرل یئنهاونالر  لر.دان گلیبنتئهرا
ال اونالرین قیایماـ  لر یازیببیلدیری تشکیالتالندیریب،الرینی گنج یولداش

 .الردیریر ساخالییلره حاضحرکتک جو  گله لدیبیوکسه یسینروحی ه
چوخ  لرییلیشکییله اا کومیته، کندده چالیشان سینینکومیتهین شهر گیلبارات
الری مکداشلیقیدی. اونالرین سیاسی اا قیاسیندایم لیقفیکیرداشو  قلوتدوس

 . یوخ ایدیتشکیالتی شکیلده 
ر آلتینا تیه ده گنج چالیشانالری چتین بیر چ  شهر سطحیند گیلبارات

مکان یلرینه ده ارمهؤبیر ایش گاراق لر. اونالرین توپالشتوپالیا بیلیردی
یدی. شهرین ا فرقلیچوخ  سیندهمحللهلر دوضع یت کور آما. یوخ ایدی

ل تین توپالشماالرینا یین طرفینده  مگیلباراتلومو ؤلر بتورکاکثریتی اوالن 
ـ یب ئده چیخیش اگیلباراتاورادا  ،یدی کیا دلریمسجآنجاق مکان یبیر ا
رومیرزا ابراهیم م». اورادا بیر لرماغا ایمکان وئرمیردیدانیش و  «ریح 

شیخ »یالنیز یدی. ا دلری وارین مسجو«ضورتوشیخ م»بیری ده 
یب و ئدچیخیش ا اوچون« ضورتوشیخ م»تکجه ن مسجدینده و«ضورتوم

ین مسجدینده نه «میرزا ابراهیم» .یدیا مکان واریاسینه مهن دئماادولته ی
سونرا  دانبراهیمیمیرزا اهئچ  ا بیلردین، نه ده کی،دانیشد ینه یشاهین ض

  .دیرمکان وئریلیکسه ا هئچچیخیش ائتمک اوچون 
یه ئزلرینی دؤس یبعار وئروش لریندهمیتینقفقط خیابان  گیلبارات

کی گئدیب و اورادا سینهمحللهلر. اوندان سونرا اونالر کوردلر بیلیردی
بوتون  لر.ائدیردیچیخیش دورومدا  موکراتیکئو د قدده  داها آچییمسج

ز ؤنوب و اؤهامیسی سولدوزا د ینینلراؤیرنجیکی کورد تبریزده
 گؤره. بونا الردیلرین ایچینده سیاسی و تشکیالتی چالیشیرکورد لریندهمحلله
ض ورتوشیخ مدا یا  ،دییچیخیش اوچون یا کوردلر مسج گیلبارات

چیخاندان  یهدینده اونالر ائشییض مسجورتولر. شیخ ممسجدینه گئدیردی
شهره  کعار وئررودا شقیوال سالیب و قارانلیمیتینق  یبعار وئروسونرا ش

روردولر. ؤلری گلری بو ایشجهئگ قصوصا اوروجلوو. خالردیییرای
اورادا  ،الر اولوردو کیو چیخیش دانیشیق دایمکوردلر مسجدینده 
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 چیخیش جاو آیری بدانیشی ،یدی کیا مکان واریسینه این ده دستهگیلبارات
  لر.ائتسین

 یوال ساالمیتینق شهرده بوتون بو چالیشماالرال اونالر بیر 
لر ایچینده، مللیعولرده مبوتون مدرسه ،لر کی. اونالر بیلیردیلرمیشدیبیلمه

ایچینده  شاگیردلرو  لراؤیرنجیلرده چالیشانالر ایچینده و بوتون دارهیا
دا بیر ققارانلییدی. تا بیر گون گئجه ا فوذالری وارواونالرین درین ن

طایفاسیندان  «آغا اردیخ»سینین بیری سولدوزون اهالی دورومدا لیشوبهه
ولتین امن یتی مامورالرینا نسبت ؤلدورولدو. بو اوالی دؤیله االه لگو

. الردیو تشییع جنازه یوال سالمیتینق یوک بیر ؤبونالر شهرده ب یب،وئریل
 یهوئرمهعارالری ووئریلن شده اونیوئرسیتهاونالر بوتون  میتینقدهبو 
میتینقده ژیمینین ایشدن سالینماسینی آشکار ئ. اونالر شاه رالردیباشال
تاپیلمیردی.  ولالبیر م یهتورمهؤلونو گؤلر. بو تشییع جنازه ده ایردییهتایس

ژیمیندن ئو شاه ر دوغوف اولیخالوممیتینق ایله سی ولالیوک مؤشهرین ب
 «نایرآزؤگ» نهایتباسدیرماغا گلمیردی.  «لونوؤا»دوغو اوچون قورخ

لونو ؤا .الردینی تاپولالین مهبیلم یدانیشیغین و بویرو ـیریکندیندن بیر ا  
دی.  بو دئژیمینه ئن دا شاه رماابیر نئچه ی «داننده ولالم» زامانباسدیران 

 ،کیمیآیری یئرلری  نیناؤلکه میتینقایش بیتندن سونرا شهرده داها سیاسی 
لینده اونون بوتون هدایتی سولچوالر ا   ،یله کیا بو فرق ، آنجاقباشالدی

 یدی.ا
سینده لومو و دایرهؤشهرین هر بیر بتکجه  ،لر کیگؤردواونالر 

زلری یوال سالیب و ؤا میتینقییوک ؤبلکه ب یوخ،الری لونترودرین ک
بوتون شهری  ایله الریکی و کورد یولداشه. اونالر کندلده بیلیرلریؤنه
سینده اوخویانالر و اونیوئرسیتهاورمی ه »لر. ائدیردی حیسریندا اللونتروک

الریا یاخیندان و سولدوزون اوالی رلدییا ده یاخین یئنهلر کیتبریزده
 لر. بیلیردی گؤسترهنیب و اونالرا تاثیر هایلگیل

ه و باشقا شهرلرده ده اگر اسالمی بیر داؤلکهبوتون ایران آدلی 
یالنیز . یوخ ایدیحرکتین تشکیالتی اولسایدی، سولدوزدا بئله بیر تشکیالت 

و  بیئین دمااشاها ی «ضورتوشیخ م»دینده بعضا یمسج «ضورتوشیخ م»
 تشکیالتی بیر حرکت یوخ هئچاونون دا آرخاسیندا  ،کی وئریردی ماالقآچی

و  گیلبارات یالنیزیدی. اوندان سونرا ا بلکه شخصی بیر حرکت ایدی،
کوردلر ده هم  ،لرکندلرده، هم تورکده هم ، سولچوالر هم شهرده
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له و  وئریرالر ماقالنی یارادیب و بیر طرفدن آچیالرز تشکیالتؤسینده امح 
دلرده چیخیش یخیاباندا و مسجدا یا  میتینق تشکیل ائدیب،او بیری طرفدن 

 لر.ائدیردی
آیت هللا » یبده گئدیده هامیسی مسجاهلی  بازارسولدوزون 

ین «ریحر  وبراهیم میمیرزا ا» سینمایندهکی نین سولدوزداـ «شریعتمداری
نین «ح رحیمییصال ولالم»سینده ده لر و کوردلر محل هردییددینه گئیمسج
لر. اونالر یاید لیبهروتجده هم  ،هم یاشلی ولالدینه. بو ایکی میمسج
یدی. اونالر شهرده ا بارالری واریایچینده اعتاهلینین  صوصا بازاروخ

دوالر. اونالرین ایکیسی قورویور اونو ب وییهایست سینیین داوام ائتمهامنی ت
ر کسه بی هئچ ،بیر یول توتوردوالر کی ئدیب، ائلهالردان احتیاط اده سولچو

لر کیشیکلییهیوک دؤوانالر باج آماده یاشاسین. توخونماسین و هامی امنی یت
 لر.یردییتهایس

آنتی »سینی آالنالر هم ورهؤین د«ریحر  ومیرزا ابراهیم م»
الر تشکیل آدام «دان قاالنساواک»و  «کورد آنتی»ده هم  ،«مونیستوک

اونالری  قدایانارا «الریناوتمپن لوول»اونالر شهرین  ائدیردی کی،
ا چتین یاخینالشیب و اونالر گیلبارات گؤرهبونا  الر.الندیرمیشدیسیالح

لر، اونالر یردییتهایس قطوفان یاراتما گیلبارات لر.مکداشلیق ائده بیلردیا  
له ای لریستهد سیالحلیز ؤا قالرینا آالرالونتروز کؤین آتاالرینی اگیلبارات

. اونالر ئجه اوالجاقن سونو یناوالیالر ،لررسونؤگ ،لر کییردییهزلؤگ
کورد ینین زامان «میتکویسماعیل آغا سیا»و  «الرقاچقاچا»ن کئچ
 . الردیزلرینی قوروماغا باشالمیشؤا قالرینی یادا ساالراتاالن

شاهین  حت الر. اونالر یلدیئیراضی دچوخ ایله الب ینقیاونالر ا
سیز بیر حالدا پاسیو و حرکت اونالر .لرمیردینی ده ایستهسیگئتمه

ر یحاضمکداشلیغا ا  دانیشماغا و ایله  گیلبارات. اونالر الردیدایانمیش
 لر.لدیییئد

 حیصال مولال مساله تام فرقلی شکیلده آخیردی. ایسهکوردلر طرفینده 
 .ردیییهایستاولماسینی و امن یت  قلوتلر آراسیندا دوستورکایله لر کورد ده

 ،. اوائدیردیدعوت اولماغا  دینج هامینی ،او دا میرزا ابراهیم کیمی
ال ده اونالر یئنه آماوئریردی،  نمئیدا غاه دانیشماددیوانالرا مسجاج
ده هم  ،. هم کوردلرائدیردیشه دعوت یاونالری آرام قف اوالرایخالوم

داره یاطرفیندن  لراؤیرنجی گنجسولچو  یالتکی تشکلر طرفیندهتورک
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ن ولمولر. اونالر ظردیییهایستالب ینقیدئوریم و ا . اونالر دااولونوردو
ین یارانماسینی جتماعی عدالتیقالل و ایستیا ،آزادلیق ییخماق، یائوین
 لر.یردییتهایس

لرین مسجدیندن بیر دکور بیرلیکدهالریال کورد یولداش گیلبارات
لر. ائدیردیفاده یستیاوچون ا قلرینی یایماز دوشونجهؤکیمی ا یاقایوک دؤب

لری و بلکه شهرین گنج زلرینه اونالرین آتاالری یوخ،ؤاونالرین س
. رللیردیگه مکداشلیغاا  ال گون اونالرهگونب یبس وئرهالری سواناج

دن الری ایگیرمی بئشین و اونالرین کورد یولداشالرینین اورتا یاشگیلبارات
زلریله ؤسینی ابهوتجر اونیوئرسیتهیالنیز دی. اونالرین هامیسی ز ایآ

لری  چوخ بهوماعی و تاریخی تجریجتیا ،. اونالرین سیاسیالردیریداشی
 ایدی.آز

فیندن طره« بهروز دهقانی» ،او ،بارات یادینا گلیردی کی
تانیش آدلی یازیلمیش بیر کیتابال « رولو الب و ض د انقالبداینقیلرین امپنول»

له کچوخ چتینلیوب رؤیارانماسینی گ ومکی بلوکایچیندهلر تورک قاوالرا
لری داره ایشچییا شاگیردلر، یالنیز. اونالر لربیلیردیگؤستره اونالرا تاثیر 

میرزا لر. بونالر دا قاناد آچا بیلیردی ـلرین ایچینده قولمیللعوو م
 کشتعص ب« وادسیزاس»و  «لرمپنول»فینه کئچن گیلین طرهایبراهیم

 لر.ای اوال بیلردیچتین ت االردامآ
ده چیخیش دیدفعه مسجاو بیری طرفدن ده کوردلرین ایچینده هر 

 «جرییه افاصطوم». ئتدیلردن ده چیخیش ادبیر «کورد»اوالندا بیر نفر 
السدا درس یبیر کایله  یمانئلویوک قارداشی سؤین بباراتان بو شخص آدالن

دانیشیردی. او چوخ  سلیسم اولدوغو اوچون چوخ یللعواوخوموشدو. او م
لر، لر، بازاریروحانی قموکراتیک سیاسی خط ی توتارائزل بیر دؤگ
لرین هامیسینی لر و ایشچی، کندلی، شاگیردلرلراؤیرنجیلر، مللیعوم
مکداشلیغا ا   دئویرمک اوچونژیمینی ئشاه ر یب،یهسلهس مکداشلیغاا  

 . اونون بو سیاستی هامینین خوشونا گلیردی.دیچاغیریر
 سینهطبقه «ایشچی»الری و اونالرین کورد یولداش گیلبارات

لر. ردیییهایستسینی ک ائئمهرهبرلیالبا ینقیاونالرین بو ا قدایانارا
و  یوخ ایدیسی طبقه «ایشچی» تالنمیشالکتش دهاو سویه دا سولدوزدا

. کس اینانمیردی هئچزلره ؤ، بو سرلدییا وادسیزااوالنالرین هامیسی دا س
قاالنی بو  خالقین .باشقا شاگیردلردن و لراؤیرنجیاوالن ز تایالری ؤایالنیز 



151 
 

 سینهائتمه کل تی رهبرلییالبی و مینقیلرین اایشچی قو یازی ساوادسیز
 هئچلرین ایچینده وادسیز ایشچیاین سگیلبارات. عمال ده الردییران قالیرئح
 .  یوخ ایدیفوذالری ون

الری دینده چیخیشیکوردلر مسجایله  الریاونالرین کورد یولداش 
الریندا دانیشماالر و اولوردو. اونالر اورادا چیخیش آشکارـقآچی آرتیق

، چاغیراراق چئوریلیشینهژیمین ئل تی آشکار ریال مقاوخوماالبی شعرلر ینقیا
 امه مالک اولماغئل سیستیست قوماغا و بیر متو آزاد جامعه یارا عدالتلیبیر 

رینا ز اوغورالؤبیر طرفدن ا گیلباراتلر. ائدیردیدعوت 
 ،لر کییدیا لیدن غافبو مسالهده ، او بیری طرفدن الرغرورالنیردی
 هئچبلکه چوخالری  ،کی رین ایچینده بیر کیچیک شهردیسولدوز ایران

الرین ده آیدین آدام بوتونلوکلهیب. بو کیچیک شهر یهمتاونون آدینی دا ائشی
جاع یرتیاولسا، الینده لر ا  هو  قو عجایرتیااؤلکه دا، بوتون  اولسا لیندها  

 .قلری اونالری آلتینا آالجاهو  قو
، لرئدیرل اونتروسولدوزو ک ،لر کیائدیردی حیساونالر بیر طرفدن 

لردن و رادیوالردان تهئالری قزن اوالیکئچدا ایران ده او بیری طرفدن
یردی. کئچشهرلرده ایری دا و نتئهراالر لر. اصلی اوالییردییهدینل

زونو بیر ؤ. بارات دا ارلدییا نداتئهراگیل هامیسی هوشنگگیل و ناصیر
یولداشالریال سولدوز ماهالیندا  ،روردو کیؤگ «ریئمیسوویک کئلشوب»

فیروز، بایرام،  .دیای ماموری تی وارمک ئتا کالبی رهبرلیینقیدئوریم و ا
لرینه تشکیالت و ز ایشؤله الرجلسه کلینوروز، بارات، مرت ب هفته

 لر. وئریردیم پروقرا
. بو باشالدییه ئتمهآزاد ا الریمحبوسسیاسی  تئزتئزـشاه رژیمی 

کومتی ؤشاهین ح ،کیؤستردی جوانالرا گ ،صوصاوو خ خالقالر آزادلیق
دال ادالب باش ناظیر، لغو اولونوبکومتی ؤنین ح«یدائهو»دادیر. قسینما

 ،دی کیگؤستریرلره بوتون گنج آرتیقلر یشمهیهباشالدی. بو د یههمیشهد
 . چؤکورکومتی ؤشاهین ح لره قارشیسیندامیتینقدال بادال

صادی یقتیعارالری اورینین شصابالیاعت هلرین دبوتون ایشچی
. اونالر سیاسی چئوریلمیشدیرلره تکنوب و سیاسی ایسؤلردن دتکایس

لرینین ایشچی «ترولیومئپ»ین لر. ایرانیردییتهایس یآزادلیغین الرینمحبوس
یدی. الری سیاسی تکبوتون ایس ،الری باشالندی کیصابیباشاباش اعت

. او الردیرالرینین قانینین حرکتینی دایاندیرمااداساس کومتین ؤاونالر ح
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الت بو دئوریمی و انقالبی سیاسی بیر تشکی دهاؤلکه کی،ده ایدی بیر شرایط
ری هو بوتون ایچ «سیهریکا سئآم»و  «بی بی سی»ک ائتمیردی و رهبرلی
 .الردیدایقوورما یرلرینوهؤم زؤا بو دئوریمه لرزئتکی قکدهو ائشی

 اراقیع لریریکا ژورنالیستئآمو وروپاآبو بیری طرفدن بوتون 
الر دانیشیقدان آیت هللابو نئچه آی بوندان قاباق کیمسه تانیمایان گئدیب و 

و  اونالری یازیر لرو قزئت بوتون رادیوالر ،کی الردییرآپاریر
دلر یجاهوم»و  «تشکیالتی لرفدایی»حالبوکی  لر.دییرسلندیرهس

 هئچاونالرال  مالنمیردی.یایی هئچ لریفعالیتلری و نین حرکت«تشکیالتی
 . دیآپارمیر دانیشیقلری وروپا ژورنالیستآبیر آمریکا و 

دن کؤکومتین کؤح خالقین چوخوو  تشکیالتده نئچه بو دئوریم 
لر. او ردیییهایست یسینآرادان قالدیریلمانین ژیمیئر «شاه»سینی و مهیشیهد

لری کیشیکلییهدلر تشکیالتالری. اونالر بو دیجاهومو  لرفدایی ،دنجمله
 «شاه»ده  «ینیئموخ»لر. یردییتهموکراسی و عدالت ایسئد قیارادارا

سالم یا»اونون یئرینه  آمایردی، یهتایس آرادان قالدیریلماسینیژیمینین ئر
ده هم  ،لرفداییهم او،  گؤرهبونا یردی. یتهایسرماق قو «یکومتؤح
  ک قرارینا گلمیشدی.لییشمنچود ایله دلریجاهوم

الرینین رنگی دانیشیقالری و و رهبرلرینین  یازی وروپا مئدیاالریآ
. او الردیباشالماغا آدالندیر «البین رهبریینقیا»نی هللا خمینیآیت وب،نؤد

اونون یالنیز  آمایردی. یتهایس ییخیلماسینیشاهین  ،کیمیدا چوخالری 
 نشر اولونوردو.ده لرتئری قزهایچده هم ، لریندهلکهؤا «باتی»زلری هم ؤس

 ایارانسیف، توروبؤراقدان گینی ع«خمینی»یودو و ؤلر بایش گئتدیکجه
زاده و یا طبوقی بیر دسته تانینمامیش آدامالر سینورهؤ. اونون دالردیآپار
ایران میللی . الردیالر توتماغا باشالآدامباشقا بئله ها ،«بنی صدر»

بو آخیمدان  «نهضت آزادی ایران»سالمچی قولو ساییالن یسینین اجبهه
 .الردیا باشالغسینه توپالنماورهؤنین دمینیوخگئری قالماسین دئیه، 

نداندان آزاد یز «افشانی تقی دوکتور» ،لر کیتدیائشی گیلبارات
 آپارماغا حاضیرلیغینی قارشیالمایوک ؤن باولور و اونالر دا شهرده ا  

لر. الری دا گلمیشدینداکی یولداشتئهرا حاضیرلیغا. بو الرباشالدی
. شهرین الردیرالشمیشیالری دا حاضکی و کورد یولداشاونالرین کندده

 دوکتور»و بازاری باغالدی. اونالر  لریلری، مدرسهدارهیبوتون ا
ماشینال  ناوچ یولوناجا «قبوال سویوق» قارشیالماق اوچوننین «تقی
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توروب ؤملتین ایچینده پالکارد گ قلر. بارات شهرین ایچینده قاالراگئتمیشدی
یانا و سیقنال  ـالری یاناقماشینالر چیرا نهایتیدی. ا عار وئرنلردنوو ش
ده اون میندن کیچیک بیر شهر کیمیلر. سولدوزشهره گیردیچاال ـچاال
اونو یانینا  «یدهللا ولوط»لر. گلمیشدیقارشیالماغا  ت اونواماعاج آرتیق

ماعتین ایچیندن آرام اوندن جتماشینین اوس قبیر آچی قآلیب و قورویارا
 آپاریردی. 

قارشیالماغا  ونوهیجانال ادا وانالر اجتدیکجه رات گئوماشین و تظاه
 نهایت میتنیقلر. عار وئریردیوشخیلماسی حاققیندا یینین ژیمیئو شاه ر

بیر  آناسیـنین آتا«تقی دوکتور»ی. چاتدالرینا گیلین قاپی«تقی دوکتور»
رینین الاوشاقبویو لر بیر طرفدن ده ایل یلدیر،یئدعایله ی بیر وارل طرفدن
آناسیال  ـتاآز قوجا ؤالریندا اقاپی ،او. الردیچوخ سینمیشمکدن چک یدردین
سی ایله هماییون ح«دوکتور»سله هالشاندان سونرا، هامی اوجا سققوجا

دوکتورون دانیشماسی اوچون آغزیندا  ینالرینعار وئریردی. قاپیوشباغلی 
ایلدن  ککیزسینی سن قیافهودوکتوراوندا لر. بارات لندگو وئردیوبیر ب

کیچیلیب.  بویوین دوکتور ،کی ائدیردی حیس. او دورؤسونرا بیر داها گ
 .گؤرونوردواونون باشینین کناریندا یاراالرین یئری 

 ،او آلقیشالدی. قرالرینا باسارایکیمی باغ «قهرمان»ل ت اونو بیر یم
ز. ینیسقهرمانالر حقیقییلم. سیزلر ئیمن قهرمان د، ل ته دئدی کیینوب مؤد

غینیزال قهرمانلی ،یز کیینسیدیم. بو سیزلراندانین ایچینده یمن ز نجدوننه
حاققیندا  البینقینوب و اؤسونرا او د. «زنینداندان قورتاردییز بیزی

الری و صابیلرینین اعتپترولیوم ایشچی  ،باخین»: دیئد دانیشاراق
شاه  ،کی ردی، بو اونالرعارالریناوچیخیشالرینا، باخین اونالرین سیاسی ش

. «الریقهرمانالرد گئرچک ،کی یرسیندیری. بو اونالرد بئلینیرژیمینین 
عارالرال اونو وشاودلو  نیب،یهی بهالریندانیشیقوانالر اونون اج

قاپیسیندان  اختات ائولرینین کیچیک «تقی دوکتور» . نهایتالردیآلقیشال
 اسینی باغرینا باسدی.نآ ـاتیه گیریب و آیرهایچ

 کهتانیشالر اونالرین ائوینه گئدر وانالر وادسته جـسونرا دسته
ب و یال اونالری آلقیشالیقلیقوشوردولر. او دا همیشه گولش قابارؤاونونال گ

الرینا جواب وئریردی. و سورو اولدوغو قدر اونالریال دانیشیر مکانیا
 گیلباراتیدی. ا نداندا تئوریک بیر کادرالردانیز «تقی دوکتور»

ناشاراق یا ال«مئتودسیاسی تشکیالتی »چوخ  داها لر کی اومیشدیتائشی
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نین تشکیالتی «لرفدایی» گؤرهالشیب. بونا قاوزا مئتوددان «ریکییچ»
یدی. بو ا الری وارالفیختیا ایله م استراتژی و مبارزه تاکتیکییحاک

او بوتون شهرین قهرمان ده دورسون، الری بیر طرفدوشونجه اختالف
 . ییدا اوغلو

 یمانئلوس یوک قارداشیؤین بلرینده باراتالب گونینقیبو دئوریم و ا
دان قیاوشاقل ،میشدی. اوتیلقا لرهمیتینقکی جدهیخاراورادا  ،روپایا گئدیبآو
 بیرلیکدهو  بیر صینیفده اولوبله اوشاغی و لله محای« تقی دوکتور»

لر بیرینی ایلبیرـنندن سونرا ؤرتدن دیسافوم .لرمیشدیتیه گئاونیوئرسیته
الرینا یباغر یلرینبیرـ بیرده   یئنهایکی یاخین یولداش ین بویو گؤرمه

 .  الردیباس
کیمی  قلیقوناقبیر  «کوردلر مسجدینده»نی  یغت دوکتور گیلبارات

چیخیش بیر فیروز  مدهی. بو مراسلرئتدیخوش گلدین مراسمینه دعوت ا
دانیشدی.  ـدانیشدی. سونرا اونالردان بایرام دا چیخیش ائدیب  ـائدیب 

بیر  حاققیندا دئییلمیشلر ندانییز طرفیندن «پورسعید سلطان» بارات دا
الرین دانیشیق اولسا دا، یند کوردلریمسج. دن اوخودوفظیالبی شعر حینقیا

دوکتور تغی ایله بیر . اونالرین ایچینده الردیچوخونو اونالر آپارماغا باشال
اونون  .جری چوخلو دانیشدییه افاصطوآقای منین اوشاغی اوالن دؤره

لری و طبقه لرصینیفماعی یجتیبوتون ا ومومی وچوخ ع داها زلریؤس
مکداشلیغا بیرلیک و ا  و اونالرین آراسیندا  الب صفینده یئرلشدیریبینقیا

 تبلیغ ائدیردی.
لرله باغلی توتولموش و یئنیجه ییفدا سینیین دستهگیلبارات

. اونالرین لرئتدیروشه دعوت اؤو حسین بیر گ بوراخیلمیش قولو
و  ولوردو، سعید، قؤ. اورادا بونالرین داوالجاقدیسعیدگیلده لری روشؤگ

یاخیندان تانیش  ایله لریبیربیرـروشده اونالر ؤ. بو گدییا حسین وار
. سونرا اونالرین آراسیندا الردیا باشالغفیکیرلرینی پایالشما وب،اول

دانیشماالر سی حاققیندا مکداشلیغین گئنیشلنمها  یودوب و ؤالرین بتشکیالت
الب و دئوریم اوچون ینقیطرفیندن ا قولو قدی. بیرینجی دفعه اوالراکئچ
 گیلبارات. اورتایا قویولدو قرالشمایحاض باخیمدان )حربی( ظامیین
رین یحر  ومحالبوکی مولال  میشدی.یمهلری دهلا  ا ایا دپانچارلرینده بیر تومؤع

 گیلبارات. رلدییا ریو حاض سیالحالنمیشدان قجالر قابادسته کیسیندهدوره



155 
 

سینین نظامی یاموکرات پارتیئستان دوکورد ،صوصاوکوردلرین و خ
 .یوخ ایدیخبرلری  هئچغیندان رلییحاض

روردو ؤ، گائدیب داوامالری مکداشلیقلری و ا  ز جلسهؤین اگیلبارات
هوشنگ و حسین  ،فیروز قولو،هوشنگ ده سولدوزا گلیر و  هردن ،کی

نین یاونالرین هامیس شکیلده یارانیر.طبیعی  مکداشلیقا  کتیک اآراسیندا پر
ال بونالرین ایچیندن ایکیسی اونالر قن اولمایاراومکوبیر یئره توپالنماسی م

ز ککیس «یغت دوکتور». یردیپایالشو فیکیر ائدیر  مکداشلیق، ا  روشوبؤگ
دن کمکلیؤردی. او فیکری کییهایست کمنداندان سونرا بیر آز دینجلیایل ز
 میردی.هگاسیر

. خمینی ده اولونموشدورتشکیل  یئنیجهولتی ؤدا بختیارین دنتئهرا
آرادان نین ژیمیئسی شاهین رالب جبههینقی. بوتون ایلشمیشدیا    ادافرانس

 ،ردی کیییئده خمینی د یئنهلر. بونالرین ایچینده یردییهایس قالدیریلماسینی
 یکومتؤسالم حیا دیر، یالنیزلیگئتمهایکیسی ده  «بختیارایله  شاه »

 یزلرینؤدیاسی اونون سمئ ینلرینلکهؤا . بوتون باتی و غربدیرقورولمالی
 .الردیزلری آدالندیریرؤس انقالب رهبرینین

بوتون آیری  گؤرهین او بیری شهرلریندن گلن خبرلره ایران
و  ائدیر داوام قدلردن چیخارایچوخو مسج میتینقینالر و شهرلرده چیخیش

قبول  قنی بو حرکتین رهبری اوالراباخیمیندان خمینی پیسیخیتین چوخو ل  یم
دلر سیاسی و تشکیالتی یجاهوو م لرفدایی هلهالر.  بیباشالی یهئتمها

ده اؤلکهلر. یشدیمهشهید و تلفات وئرمخیمیندان یئترینجه با کادرالر
 یدی.ا سیدین وارهتایس ولالعوضینده نه قدر بوینو یوغون م

دایت یه شاگیردلرو  لراؤیرنجیالبی آیدین ینقیکی ایئر اوزونده
و  باتی ،دا اولسایدی لریسمپاتی «دلرهیجاهوو م لرفدایی» ،لر کیائدیردی

 یالبین رهبرینقینی اینیئمونیا مئیدیاسی خوو د یلرکومتؤح بوتون دونیا
دلرین دیری قاالن کادرالری و یجاهوم ایله لرفدایی. دیتانیماغا باشالمیش

 . الردیزلرینی تاپماغا چالیشیرؤا یبچیخ تزهندانالردان یالری زسمپات
 نینشهربانیفسر اوالن لرینده یاخشی بیر ا  بوتون میتینقسولدوزون 

ولتین و ؤد ،کی رآتمادی. او دوزدو لههئچ گولونه تل تین اوسیرئیسی م
سیالح ونه تل تین اوسیم زامان هئچ آمادی، گؤستریردرتین ونین قشهربانی
لری قاباغا آپارا بیلمیردی. او کومتی ایشؤ. بختیارین حدیچکمه

وئره بیلمیردی. اونالر دا  سونصابینا یلرینین اعتایشچی)نفت(  «پترولیوم»
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 حیسل ت یلر. بوتون مردیییهایست سینیدئویرمهنین حؤکومتیشاهین 
بیلمیردی. اونون  ائدهل ونتروی کناؤلکهی حؤکومتداها شاهین  ،کی ائدیردی

 لر. ائدیردی حیسسینی همتگئ
، یبآزال ولونتروولتین کؤسینده دبو طرفدن سولدوز منطقه

 ،لر کیترلر آرایا گلیردیئآیری بیر پارام میشینه دوشمهفیکر ینگیلبارات
ائشیدیب و  گیلبارات ر.المامیشدیرالیزلرینی حاضؤاونون اوچون ا

ین گیلباراتری و الاوشاقو اونالرین  اهلی بازار ،روردولر کیؤگ
 قآالراسیالح آلتی بازاردان الریندان چوخونون آتاالری یئریولداش

. اونالر بونالرین هامیسینی کوردلردن الردیباشالمیش زلرینی قوروماغاؤا
 .الردیآلیر

یندن بیربیرـو اونالری  قآراسینی وورما نتورک و کوردو
. آپاریلیردیغ یتبلسیز داوام قارشی هلرینبیرـبیراوچون  قماتقورخو
  آرتیق وزونؤا سیالحالنیب،موکرات پارتیاسی ئستان دوکورد

سمینده یلر قشهرین تورک حالیندایدی. بو بیری طرفدن قمادیرتشکیالتالن
 قمایب و قواالیلری تاالکوردلر تورک ،تبلیغ اولونوردو کی دایم

لر کورد خالقینین تاریخده تاالنچی کئچمیشینی )تورک لرردیفیکرینده
سی شایعه اونالرا هوجوملرین ینده ده تورکسمی. کوردلر قاونوتمامیشدیر(

 یدی. ا داقلماییای
ده هم  ،لرردی و شهرده هم تورکیآتماالر باشالی لهگوللر گئجه
روردولر ؤگ گیلبارات دازامانله آتیلیردی. بو له چوخلو گویندسمیکوردلر ق

 حاقداالر. بو دیامیشرالمیحاضاوچون  یعهفادمو حربیزلرینی ؤا ،کی
لوالری هامیسی ل. شهرین پویوخ ایدیالری قرلییبیر حاض هئچاونالرین 

یه ی.  گونوز گون چیخاندا کی خیاباندا و بازاردا ائشالرسیالحالنیردی
گولوردولر.  ـلریله دانیشیب بیر ـ بیر سیندهپئشهچیخیردین، هامی ایشی و 

دوشنده  قلر، او بیری طرفدن گئجه قارانلیائدیردیوئریش  ـلیشاونالر آ
 توروردو.ؤالر شهری گساعاتسی هو آتش س لهلگو

و  له آتیلیرگولکوردلر طرفیندن  ،یلیردی کیئید طرفدهلر تورک
اونالرین دا  ،اولسا اگر بیر ساواش ،ر کیرلواب وئریااونالر ج

بو  ،یردی کیئیت داماعاکوردلر طرفیندن ده عادی ج .الری وارقرلییحاض
شهرده  آزلیغینیکورد  ،ریرلیهایست ،کی ررین ایشیدیالایش ساواکی

الری فوذلو آدامون قدرین او گیلباراتالر. وسونو اونالری قو وبقورخود
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. اونالر لرلرینی بیلسیندوکرؤلری گدن بو ایشو نه ینلرکیم ،کی یوخ ایدی
اونالرین بو  ،لر کیالری اوچون بیلیردیقله یولداش اولدولراؤیرنجیکورد 
موکرات پارتیسینین ئستان دوری یوخدو. بو گونه قدر کوردلللرده ا  ایش
 هلهاو گونه قدر  گیلباراتو  میشدیونمهرؤآشکار چالیشماسی گـآچیق

موکرات پارتیسی ئستان دوکورد «جریهی اصطفوم» ،لر کیبیلمیردی
  ئدیر.دلرده چیخیش ایطرفیندن مسج
 خالقینلری و ونمهرؤا گجالرین  آشکارساواکی طرفدهلر تورک

 گیلبارات لری ایلهائتمهلرینی اعالم آشکار ضدیتالبدان ینقیبو اایچینده 
سینین بو یاموکرات پارتیئکوردستان د آما لر.نیردیلهشوبههت اونالرا اراح
ایجرا اونالری یول ایله و نه اولدوغو نه  نینلرییئرآلتی سیاست حاقدا
 کیلر. چونائشیدیردی لرشئیبیر ده نه  بیلیردی، گیلباراتنه  یینیجهائده

 یلدی.ئیآشکار د هئچدی و ای یئرآلتی تاماونالرین چالیشماالری 
کوردلرین » ،لر کیردیییئین آتاالری گلیب و اونالرا دگیلبارات

. «الرسونوولری بورادان قر تورکیرلهایست ،لیب کییتاپ الریپالن
رینین و ین اولماالیهنه بئؤبونالری ائشیدنده آتاالرینین قوجا و ک گیلبارات

الری پالناولماالرینین حسابینا قویوردوالر. اونالرین  سیزوادااونالرین س
 قاریشدیرماق تورکون آراسینیـ کورد  کیم. هر سی معناسیزدیرایفاده لیبیتاپ

داغیدا  لرین آراسینداچکیب و اونالری تورکپالنی اوچون بئله بیر ساختا 
رموردولر. ؤگنی بو دوشونجهدا یولداشالرین اؤیرنجیز کورد ؤ. اونالر ابیلر
موکرات ئستان دوکورد» زامانبیریسی ده او  هئچین لراؤیرنجیاو 
کورد  ،لر کیائشیدیردی یالنیز گیلبارات. الردیچالیشمیر ایله« سییاپارتی
. اونالر لرایدی ین طرفداریپارتییاسین موکراتئلرینده اکثرا ددکن

 ـزبین کوردیحو  ساتیسورنه قدر آدامی و  پارتییانین ،لر کیبیلمیردی
 اسی واردیر.دوشونجه و نه عملی تاکتیک اوچون نه سیتورک مساله

لر. نلسیگ غاله دانیشماؤچ ،دی کیهسلهساونالری و لوبیر گون ق
نین یانیندا یلیغستانیقدیمکی جوهودلر قبر «شنو اوچ یولونداوا»اونالر 

 نئجه نچیخاریب و اونو چاپانابیر کیچیک تجیبیندن قولو  وباول
 قمرونده بیرینجی دفعه اوالراؤباشالدی. عیه ؤسترمهاونالرا گ سینیایشلتمه
لری آز اولدوغو هللیدی. اونالرین گود   ایالی بیر کیچیک تپانچین ا  بارات

فینه بیر هنشانه طرالری قویدوقلده ؤچ ،دی کیچاتینه نوبت اوچون، هر بیر



158 
 

 یلرمشق غاماالبا حاضرالینقیزلرینی اؤالر. بو اونالرین اآتسین لهلگو
 .اولدو

 الریین باجیبارات دوغو اوچونلر باغلی اولاونیوئرسیتهبوتون 
زلری ده ؤر. اونالرین اختای دا سولدوزدایدیالوا قارداشی ،مارال و ترالن

بارات دا لر. ائدیردییندن گلنی لرلا  ییب، ایزلهالری لرینده اوالیز نوبهؤا
لر. ردیییایزلهالری الردا اوالیخیابان ایلهگیل نوروز و فیروز ،بایرام

تیندن ائوه هریسافوروپا مآو تزهیمان دا ئلومیشدی و سائوه گلمه هله «رشید»
اولدوغو اوچون چوخ  سیوظیفهداری یاو چوخ تانینمیش بیر ا .گلمیشدی

 آشکار اوالیالرا قاریشمیردی. 
ا تده شاخ یئنهبوتون آذربایجانی  چاتدی ونجی ایلین قیشی  ـ1357

، سولدوزدا شهر بیرلیکدهدا چیخیشالرال ده بوتون ایران گیلباراتباسدی. 
یاییب لر اعالمیه دایم. اونالر الردییوال سالیر میتینقالر و ایچینده چیخیش

 اؤیرنجیدینده کورد ی. اونالر کوردلر مسجالردیچالیشیر یاراتماغا اویانیش
 .الردیدانیشیر اتاماعاو ج ائدیبیولداشالریال چیخیش 

 داوام بیرلیکدهلرله کیشیکلیهیوک دؤگون ببهدا دوروم گوننتئهرا
دی. سونراکی هئتیره بیلمگ داوامی حؤکومتنین «میماایشریف »دی. ائدیر
سیاسی خالق لر. بیلمیردی ائدهل ونترولتی کیلرله مبیر وعدهلرده بیربهکابینه
دا  ردی. اوییهایست رک نه ایسهائده داوام لریمیتینقالر و سیاسی صابیاعت
و ایدی  زیسواداسچوخلوغو  خالقین نین آرادان قالدیریلماسینی.ژیمیئشاه ر»

دایت یسیله هطهیالالر واسولم ده«دلریمسج»چوخو الرین چیبازار
آیت هللا »لومو ؤیوک بؤآذربایجانداکی برین الیچاولونوردوالر. بازار

 ینوریمئد «یومشاق و مدنی»او دا  .لرائدیردیتقلید  نی«شریعتمداری
 اولسون.رولو لیک وومیس «شاهین»اورادا  ،کیی ایدی طرفدار

 یلرینز تقلیدؤالری دا اولالآذربایجان مر سیرا آذربایجان و بی یغیر
بو  یچونک .لرندرمیشدیؤه دی«آیت هللا خمینی» ایلهگونون مصلحتی 
 یردی.گون شیشکیمی گونبه کلهبؤلی آغاجا یاپیشان گشخص بیر شیره

 «الب رهبریینقیا»گون اونو هر جی مئیدیاالریبوتون خار
لری بیر طرفدن دلرین باشاباش شبکهیالر و مسجولال. مالردیآدالندیریر

 للیکلرین بو مین ایولتؤلل دیجهالتیندن و او بیری طرفدن بین الم خالقین
اونالر آز   ،اولدو کیسبب  لریئتمها هماییدان حنداترخو انقبیردن چیخ

بونالرین شمشیرلرینین  .لرچئوریلسین گوجهدی دیو ج آپاریجیبیر  زاماندا
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یردی، او یهایشلقارشی  هژیمینئر «شاه»یدی. بیر اوجو ا وار طرفیایکی 
 جینچالیشیردی. ایکیرشی ه قالرکمونیست»له دتین شیبیری اوجو هم

 لر.دییر و ایتیلدیرگوجلندیر آرتیق حددن لریحؤکومتغرب  ایسه اوجونو
 مجبوراونالری  ،رکئدهچوخ چتین ا یلرینین ایشگیلباراتبو مساله 

بیر  نالو اونو بیرلییینی قورماق ننی«سیبههیالب جینقیا»کی،  ائدیردی
شاهی »گلیب و  اسکیکگون بهاوچون گون قماشالآیاقدا مقصد اوغرون

 گوجزلرینی ایکینجی ؤا عمالً دئیه،  سینماسین کبیرلی نده«سیجبهه دئویرمه
بیر آغیر  چوخ آما .اولوردوالر نایلاونالر بو هدفده  .تیرسینلرشکلینه گ

 «ینیئموخ»ینی نمئیدا کرهبرلی آرتیقالر، یعنی ایتکییه اوغراییردی
 الر.قروپونا بوراخیردی

 جهیعالوو مدور د ی ناخوشیشاه  ج» ،خبرلرده گلدی کیآخیردا 
باش  «شاپور بختیاری» «شاه»زاماندا بو ایدی.  لیجه گئتمهیخار اوچون 

حؤکومت »داها ر وئرمیشدیر کی، اقر د ی شکیلدهیج یبوزیر تعیین ائد
وکله ونللر بوتگوجسینده هامی الب جبههینقیا آما «.ئتسینسلطنت ادئییل، 

گون بهگون گؤرهنا لر. بوردیییهایست محو اولماسینیژیمینین ئشاهین ر
 .گؤرونوردوین دؤلتینین دایانمایاجاغی «بختیار» آرتیق

جریان لکه بویو باشاباش ؤا ،رولوردو کیؤگده بیر شرایطلر بو ایش
لی سولچو و یا آیدین دوشونجه اً لری اکثرحرکتائدن بو سیستئملی 

دلر و یلری ده مسجگوجاو بیری طرفدن جهالت  یؤنلدیردی.الر ضیالی
لر. ا گلمیشدینمئیداکمونیستی شعاریله  آنتیشاه و  ق آنتیالرا دایاناراولالم
 ق،نظره آالرا ینینین ژئوپولیتیک موقعو منطقه سیا پولیتیکا دوشونجهنیود

ایدی  ی بویهتایس ینلرینلکهؤبوتون باتی ا یندازامان «ساواش سویوق»نهایت 
ستان یندیه»  «شورویکمونیست »ورسا اولسون، هر قیمته اولکی، 

نئجه اولورسا  ینتاپماسین. بو ایشیول  سیله ایلهواسیطهایران » ااقیانوسون
یندان بیر زامانتاریخین بربری ت  داایران دیر.اولسون، قارشیسی آلینمالی

م یین حاکحؤکومت «سولچو»م اولماسینی بیر یین حاکحؤکومتالنه یجاه
لرینده بو ولتؤوروپا دآو باشقا  دانوتقواشین اوستونلوک وئریب،اولماسینا 

 نئیسیله  گوقویدوالر. اونالرین دوشونجه «قیاشیل قورشا»سیاستین آدینی 
 رهیحاصولر قورشاغیال محؤکومتسلمان ونی بیر یاشیل و مروسی ه یؤندن

 دیر. ون بیر سیاستغن اویا  ائتمک 
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ستاندا دا سونرا یدا افغانزامان یسیاستی عین «ققورشایاشیل »
 ،نه شرقی» یلرلکهؤا بوتون غرب .گئرچکلشدیالر خرجله ومیلیاردالر د
بیر سولچو لر. ائدیردیم اولماسینی ترجیح یسیاستینین حاک «نه غربی
سینین «الب جبههینقیا»م اولماسینا و سولچوالر یین حاکحؤکومت
 لر.بویون ا یدیالبدا ینقیینه ایالرین رهبرلیسالمچییسی اوچون امااپوزولم

 
 

**** 
 

ایگیرمی بئش یاشالریندا  ،ردؤهامیسی ایگیرمی د ینگیلبارات
ق دورومدا درین بو دوالشی ،کی رلدییا جوان قدربه باخیمیندان او وتجر

لده اوالن اونالرین ا   ،دا الردیآنالسایلر. مزدیلری آنالیا بیلمساله سیاسی
 ایقیانوس کیمی او بیری حت ا ،لرگوجلل یو بین الم یجی، خارمکانالرییا

قیاسدا یدوزگون بیر م حت ا. اونالر یردییهبنز یادامجیدا بیر رشیینر قالگوج
دا یا   ،«رینالشریعتمداریچی»سولدوزدا  ،لر کیبیلمیردی گؤره

الری، حکم تشکیالتؤم قدرنین نه «سییاموکرات پارتیئستان دوکورد»
کیرپی کیمی یوخویا  وزوناؤده منطقه حت اوار.   لریحربی گوجو یا  هیمالی

لینده یاشایان قاچقین شکده ین منطقههال اوالیالری ایزلقآیدینلی آما ،ووران
د ی و یبیر ج «گلن بارزانی کوردلری یبستانیندان قاچوراق کوردیع»

لر. نه یاخشی کی، بو و حربی گوجه مالیک ایدی تشکیالتلی سیاسی
 .الردیاوالیالرا قاریشمیر

 بیلمهائدهلری تعطیل دارهییب و ایلری باغالکتباونالر بوتون م
او   یبنهووگ یه ان بو مسالهلره دایانگوجاینانیب و آیدین و ضیالی لرینه گوج

کی، لر ائدیردیفیکر  دنرمهؤگ یالرینقلرین باجاریگوجبیری سیاسی 
گوج سیاسی  درتلی و تشکیالتلیواونالر بیرینجی ق ،الب اولساینقیصاباح ا
آیدین و ضیالی  آمایلرلر. کئچیره ب لها  نی لرینده منطقهوبهؤز نؤا اوالراق

 لر.بیلمزدیایله آیاقالشا  لرگوجینه آلیب و او بیری لرلا   سیالحالر آدام
ادا اولوندو. او بیری طرفدن فرانس نشاهین ناخوشلوغو اعال

ولتی ؤ. شاهپور بختیارین دردیائدی داواملری بهیصاحونین ممینیوخ
دسته آزاد ـدسته الرمحبوسالرا سون قویا بیلمیردی. سیاسی صابیاعت

او هم  ایدی. سانکی،لیتمهیا گئریکائجه اوچون آمیعالواولوردوالر. شاه م
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 یییندیهنه بیلمؤده گئدندن سونرا د ، همدیینیهناخوشلوغونون عالج اوال بیلم
 بیلیردی. 

باش وزیر اونو  «شاهپور بختیار»گون او گون اولدو کی 
ین هاوا لیمانیندان یوال سالدی او حالدا کی شاهین نتئهراسینن خانواده
نا تئهرا «ینیئموخ»آخیردی. او بیری طرفدن  یاشی قمایندن آغالگؤزلر
یردی. شاه بو طرفدن دئی یینیجهائدهتعیین  حؤکومتزونه ؤده اکدونم
چوخ  یه حاضیرالشاراق،هنا دونمتئهرا، او بیری طرفدن خمینی کرهگئد

ن داؤلکهشاهین دا  دؤندوکدهنا تئهراندو. او ؤنا دتئهرا ی،دی کهسورم زامان
قاچماغا لر لر و گوجاونا باغلی اوالن شخص چیخماسی آردینجا

الر و اعتصابناراق اولو حیس کسیزلیحؤکومت. مملکتده الردیباشال
 ی. ائدیرد داوام الرراتوتظاه

 گونبهگون گیلبارات. آت اوینادیردی اسیتشاخ نسولدوزدا قیشی
 آراسیندا  لریدؤلت ایشچیو  کتب شاگیردلریم لری،اؤیرنجی اونیوئرسیته

و  الر آپاریردانیشیقآراسیندا  خالقینلر. اونالر دیییرایزلهالری اوالی
ن، تبریز و تئهراالرین مرکزی . اوالیالردیچالیشیر یاراتماغااویانیش 

بیر کیچیک شهره ماموری ت اوچون  یئنه زونوؤیدی. بارات اا یوک شهرلرؤب
نین کیچیک لکهؤاو بو ا .روردوؤر کیمی گئمیسوبیر کمیش ریلهندؤگ

 یهگؤرمه یمسئول یتینز ؤو سولدوز کیمی کیچیک شهرده ا بوجاغیندا
 چالیشیردی. 

رادیودا خبرلره  کیمیکی دی. همیشهای بهمن آینین اییرمی بیری
و « لر تشکیالتیخالق فدایی»خبرلری دئین  ،کیباشا دوشدو  آسیب قوالق

اونالر ملتین  ،یر کیدئی قآد آپارارا ندان«خالق موجاهیدلری تکشیالتی»
 لر.هوجوم ائدیب الرا()پادگانساخلووالراده دا و تبریزنتئهرایله ا یمکلیؤک

اونالرین  استانسیاسی «لویزیونئرادیو و ت» ،کیلر دئییردیاونالر 
 کیمی یمرکز باش قرارگاهلینیب. رادیو و تلویزیون بیر آ سیلهواسیطه

و  لرفداییحاققیندا  لرین آلینماسیداکی کالنترینتئهرابیر بهبیر
الریندا اونالرا یاردیم ائدیب و اونالری و ساواش لریدلرین یوروشیجاهوم

والغینی جن قیهنئچه ساعاتنی گئجه ،دی کیهبیلم هئچ. بارات دییریریؤنلند
ه نلیدلر ا  یجاهوو م لرفداییبیر بیربهلرین کالنتریییب کی، رادیویا دایا

 سین.هسینی ایزلوشمهد
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 ،اویاندی کی زامان او یالنیزیاتدی.  زاماننه  ،دی کیهبیلم هئچاو 
یه ییب و ائشیپالتارالرینی گئ ،بییئسینی یبحانهوگون چیخمیشدی. او تئز ص

یردی. خیاباندا چاتدخیابانینا  ساسزونو شهرین ا  ؤهاوادا ا سویوقچیخدی.  
بازار غیر عادی بیر حالدا  ـدوکاندولویدو. آدام ایله ماشین عوضینه هر یئر 

 ،بایراموب رؤالریندان چوخونو گز یولداشؤبیری آچمامیشدی. بارات ا هئچ
 زامانآختاریردی. چوخ  یبیری تشکیالتی یولداشالرین نوروز و او ،فیروز

 یهوئرمه عاروایچینده ش خالقیناونالری تاپدی. اونالر  ،دی کیهمچئک
ماشین سیقنال  نهد  نئچه  ،کی گؤردو، رکمیتنیق تشکیل ائدهیب و یباشال

. الردیباشال یهندورمهؤ، سالندیریبقالرینی ایشقرای، چیبچالماغا باشالی
  .یردییهحالدا بیر تویا بنز یعین میتینق

ه یهمتجمعی تین ایچیندن گئ قاالراسس هت ماشینی سئوان نهد  بیر نئچه 
. اوندا الردیس سالمیشهس قالرین یاندیراراقرای. اونالر دا چالردیباشال
لر. بو ائدیردینی آلماغا تشویق ریئشهربانی و ژاندارمتی اماعاج گیلبارات

ت ایله ل  یو م سلیسه گور و یلهیکلایری داها ن ز ایچیندؤتین ااحالدا جماع
. الردیینه آللرلی ا  نمئیدااوالن بیرـ ایکی نفر  لیبهودانیشماغا تجر

الریندان یدمانچییوک اؤشهرین ب ،دی کیای «هوردیالآل»اونالردان بیری 
یتلی بیر جوانای لریندن بیرییمللعوو م  ،یدی کیا الرداندی. او شخص 

یدی و ا وارغو لوتدوس ونالاون «فیروز» یالنیزین ایچینده گیلبارات
 لریله توتوردو. بیرـ بیرالری یاش

ز ؤ، اتؤکوبلرینی خیابانا الری دا دستهتواوندان سونرا شهرین لو
 لر. بونالرین هامیسی سولچوالرا سمپاتردیییهایست قوورما یرلرینوهؤم

یه ئتمها قدارلینمئیدالری اوچون دوکرؤی بوش گنمئیدا الر دا،اولسایدی
لر بیر نئچه طرفه عار وئرمهوو شمیتینق . خیابانداکی الردیباشالمیش

و  «شهربانی»الر وتول ، اؤزللیکله،تاماعاا جسوند چکیلیردی.
 .لرئچیرمک قرارینا گلدیله کا  نی «ریئژاندارم»

خالقین اوستونه هئچ زامان سیالح آچمایان و دایم خالقال نین شهربانی
لینه مل تین ا   نینشهربانی دنگؤسترمهمت یقاووم «کوماندانی»ئچینن ک

یوخ  سیالح ـ سورساتنین ایچینده «شهربانی» آما سینه ایذن وئردی.کئچمه
رینه للنی ا  شهربانی خالق. الردیمیشتو هامیسینی بوشال ایدی

یوال ساری فینه هری طرئژاندارملریندن راحات اوالندان سونرا کئچیرمه
ستوار و ژاندارمادان وده اونالرین بیر نئچه نفر اریئدوشدولر. ژاندارم
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 کی، . اونالر دوشونوردولرلرمیردیماسینی گؤزلهباشقا بیر کس اول
له ئقرار ب آما. قاوزونه آچاجا ینل تیمراحات  یالرینری داها قاپیئمژاندار
 دی.ای لیماااولم

ژاندارماالری  یب،نین قاباغینا توپالنریئژاندارمآدام لرله مین
سد ا  »اونالرا قاریشسین.  ،لر کیردیییهایستاونالردان ک رهیهسلهقارداش س

اون ـدیرماشمیشدی. بئش غاجینین باشینابرق آ کیمیکی همیشه «شئسیمک
نین ایچینه ریئل ت ژاندارمینین قاباغیندا دایاناندان سونرا مریئدقیقه ژاندارم

انان قانا بوی «شئسد سیمکا  »سی گلدی. هله سلگوائله بو آندا . کئچدی
نین ریئهامی ژاندارمؤرجک زو قانی گؤل تین گی. مییدا جی آدامالرداننبیری

هارادان  ،دیهکی ژاندارماالر بیلینمریدههایچجوم آپاردی. وایچینه ه
الری اقوتنین ایچینده اریئژاندارمبیر آن گؤردو کی، . بارات الردیقاچ

سی بیر خشاب گیل هره«سلیم»سی و اونون دسته «یدهللا تولو» گزیر.
 . الردییه چیخیرینده ائشللسی بویونالریندا و بیر مسلسل ا  هلسلسل گولوم

نین ایچینده بارات رعتله قاباغا گئدیردی. نئچه دقیقهوچوخ سهر شئی 
 سیالحبیر  هئچدن ریئلینه ژاندارم. اونون ا  گؤردوده خیاباندا  یئنهزونو ؤا

خانایا الری خستهالرین یارالیلر و ماشینتئده وانکدی. او ائشیکئچمه
لوب و ؤنئچه نفر ا ،کی ردیلیییاز یؤرده سل. دیلگؤردو یداشیماالرین

ختیارسیز یا وب،الری خبرلری دویقوالقین سی یاراالنیب. باراتنئچه
زونه ؤا ـزؤا ،.  اوباشالدی ختایی آختارماغاوی جمعی تین ایچینده اگؤزلر

  «.اولماسین نه هئچختایا وا آما ،اولسون سامنه هر نه اولور» ،یردی کیئید
الرا یارالی کی، سینتطرف گئیا خاناخسته ،یردی کییرالیحاض وزونؤاو ا

 قان وئرسین. 
اوندان  ،حکم یاپیشدی کیؤله مئل الیندن بیر ا  ین ا  بیره بارات ـبیردن

تین اعامابو قدر ج ،کی گؤردو وبنؤاو د ایدی.مکانسیز یی ایهجتوال بیلهرقو
به سن بورادا نه ایش »یندن یاپیشیب. یهایچینده اونو آتاسی تاپیب و بیل

ت ان راحا  اوچون  قلیندن قورتولمااونون ا   ،کی گؤردوبارات . «رورسنؤگ
ه یئنسین، اوندان آیریالندان سونرا تائوه گئ بیرلیکدهاونونال  ،کی ربودو یول
کور  سانکی ،کی رله توتموشدوئیندن ایهه گلسین. آتاسی اونون بیلیائشی
دی. سونرا تگئ ایله آتاسیتوتوب. او بیر کلمه دانیشمادان ائوه قدر  یایالن

 ه چیخدی. یائوده ایتیرندن سونرا بیر داها ائشی ت ه رآتاسینی بیر 
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دن لهلگو خانانین قاباغینداخانایا گئتدی. خستهاو بو دفعه دوز خسته
اسد » تالرین آدالری وورولموشدو. باراانو یاراالن اوالن شهید

نین و ژاندارمری .تانیمیردی یبیریسین هئچاونالرین باشقا « دنسیمکش
یانا دوالشیردی.  بو ـیان یله اوسهطیساوذالری خیاباندا یئل ینین کاغشهربانی

خیاباندا  لرسالح کئچنرینه لا لدن ربانیژاندارمری و یا شه هله
دا او  لر. سولدوزدیگؤستریر یزلرینؤ، اقالرینا آسارابویون الرینیسیالح

لینه ل تین ا  یالری متشکیالتولت ؤد بلییتالبا قاینقیاکیمی  بیری شهرلر
 .کئچدی

دان اوختایاو  ؤره بیلدی.ی جمع یتین ایچینده گ«ختایوا»بارات 
نی سئوینجله بو اوغورلو غلبه تیلیبندان سونرا خالقا قات اوالاخیالی راح

 دیییستهایدیغی و اونون دا یازیلینالرمانوالب رینقیتوتماغا باشالدی. اجشن 
البدان سونرا ینقیا ،کی گؤردودی. او هئتمقاباغا گلر ایشکیمی 

 . قاولمایاجا لریگوجبیرسیستئملی ایچینده اونالرین  قروپالشماالرین
ده  یئنهردن سونرا ؤد ساعاتلر. ناهاری چوخ گئج یئدیاونالر 

رادیو یان بارات یاخشی تانی ینتئهرا رادیویا دایادی. یالرینقوالقبارات 
 اوغورالرینیدلرین یجاهوم ایله لرفداییبیر بهبیر سی ایلهواسیطه

لرینی رادیو و تلویزیوندان لرین اعالمی هییحالدا فدا یعین ،یردی. اویهدینل
حددن  ،راضیالشدیریردی.  او بیر آزاونو  مکائشیدیردی. بونالری دینله

 «لرفدایی»رادیوالر  هله ،اولدو کیائله داها  .ق آسدیرادیویا قوال آرتیق
اؤزو دان یورغونلوقبارات رادیو قوجاغیندا  قدانیشارا دن«دلریجاهوم ایله
دا نتئهرازونو ؤاو یوخونون ایچینده ا تمیشدی.یوخویا گئهاچانسا  ن دبیلمه

 .ائدیردی حیسن یانیندا یهوشنگو یا  ناصیر
غو گؤردویوخودا  بیرلیکدهاوالیالر و یا اونونال  تدیییدا ائشیرادیو

ون «سولدوز»لرینین اوالیالری الری و کوچهخیابانین نتئهرا
دن و دایانمادان هزمؤ. او درلایدی یندان داها یاخشی اولمالیراوالیال
دان سونرا نتئهرایردی. یهالری ایزلب و اوالیییالرینی رادیویا دایاقوالق
 ایله لرفدایی»ینی وضعی ت باش وئردی. اورادا دا ئده ده عتبریز

سونرا بوتون  لرینه کئچیرندنلا  ز ؤلویزیونو ائت ایلهرادیو  «دلریجاهوم
یت  یبیهسینی دینله. رادیونون سالردیباشالمیشیه ا لده ائتمهلی یئرلری اهم 

لرینی دوالشیردی. او بوتون ین کوچهنتئهرا بیرلیکده البارات دا اونالر
اونالرال  رکدوشونهلری نکئچلرده او کوچه قدایاناراخیال گوجونه 
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 هوشنگو  ناصیرکاش او دا  ،دئیردی کی ییندهاورهردی. ییاشای بیرلیکده
راضیالشدیرماغا زونو ؤدی. او بیری طرفدن اردا اوالنتئهرا بیرلیکدهله ای

لر سولدوز کیمی کیچیک شهرلره ده بارات کیمی گنج»چالیشیردی کی، 
دیغی اوچون ایچینده اولماالبین ینقیدا انتئهرا. «لرردیلیهتیرمالبی گینقیا

 براعت قازاندیریردی.سینه لهئباؤزونه 
ین خیابانالرینی نتئهرادا کیچیک تلویزیون لیقارا رنگ ـآغ 
ین لرفدایی»رینا لالوق «لرفدایی»ونده تلرین اوستئدی. وانگؤستریر
. اونالر ایکی الردیینده دوالشیرلرلسلسل ا  وم قباغالیارا «آرمینی
ی سیخیلیردی یهین اور.  باراترلگؤستریردیسینی شانهین غلبهالریال قبارما
سی و بیر ژاندارمرییلدی. سولدوزون بیر شهربانی ئیدن اورادا دنه ،کی
ین لر«فدایی»بیرینجی دفعه  بارات . موشدولینه دوشا   خالقین ،یدی کیا وار

اوچون   قمااتانینماو دا  ،کی گؤردوتلویزیوندا بیر نفری  طرفیندن دانیشان
تقریبا  ،یدی کیاجی گئجه ندانیشیردی. بارات بو ایکی اؤروتوب واوزون

ا دخارینین یانیندا رادیو قوالغینویاتمامیشدی. ائوده قیشین سویوغوندا و ب
الرینین ایچینده شادا یولدنتئهراتام نیاسیندا او داها ویوخویا گئتدی. یوخو د

البین ینقیاخیابانالردا و سنگرلرده  قاوالراالرین ایچینده ال اوالیراونال
 یدی.ا بیرلیکدهدا نتئهرا ایله هوشنگ و ناصیرجشن توتوردو. او  سینیغلبه

 


